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Sammanfattning 

Upphovsrätt ger skaparen av ett verk en ensamrätt till att t.ex. göra verket tillgängligt för 

allmänheten enligt artikel 3.1 Infosoc-direktivet. 

Lagstiftning utvecklas inte alltid i samma takt som tekniken. Även om lagstiftning ofta är 

generell och kan appliceras på fler situationer än vad som var tänkt från början så kan den 

tekniska utvecklingen bringa nya frågor som lagstiftaren inte räknade med. Ett exempel på en 

situation som denna framkom i GS Media-målet (C-160/15) där EU-domstolen (EUD) fick till 

uppgift att fastställa om hyperlänkning till upphovsrättsskyddade verk på internet är att ses som 

en överföring till allmänheten. EUD kom fram till att om länkningen sker i vinstsyfte så ses det 

som en överföring till allmänheten. 

Internet är kännetecknat av att allt hänger samman, det är en enda stor plattform. 

Internetanvändare använder länkar hela tiden, det är ett effektivt sätt att sprida information och 

underlättar för användaren att navigera sig mellan olika webbplatser. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de upphovsrättsliga fastställanden som EUD gjort 

gällande länkning på internet. Frågorna som ska svaras på i denna uppsats är följande. Hur 

påverkar EUD:s tolkning av artikel 3.1 Infosoc-direktivet länkning på internet? Kan tolkningen 

komma att påverka vår informationsfrihet? Är EUD:s fastställande om rekvisitet ”ny publik” 

och ”kännedomspresumtion” vid länkning för vinst förenlig med internationell upphovsrätt? 

Vår uppfattning är att EUD:s fastställande om rekvisitet ”ny publik” är inte förenligt med 

internationell upphovsrätt då rekvisitet fastställdes genom en obehörig och felaktig tolkning av 

Bernkonventionen. 

Angående fastställandet om kännedomspresumtion vid länkning för vinst har vi kommit fram 

till att det är förenligt med internationell upphovsrätt. Vi tror dock att det kommer leda till ett 

alltför långtgående ansvar för aktörer på internet att undersöka huruvida materialet de länkar 

till är skyddat av upphovsrätten eller inte samt om det är publicerat med samtycke eller ej. 

Vi har kommit fram till att EUD:s tolkning av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet kommer minska 

användningen av länkar på internet. Eftersom länkning är det primära sättet för hur information 

sprids kommer tolkningen i sin tur även ha en negativ effekt på informationsfriheten. 
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Summary 

Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit 

this creation by making it available to the public.  

Legislation does not always evolve in the same tact as technology. Even though legislation most 

of the time is general and therefore can be applied to situations that wasn’t intended when the 

legislation was created sometimes the rapid development of technology brings new questions 

that wasn’t accounted for by the legislator. An example of a situation like this is the case (C-

160/15) where the European Court of Justice (The Court) ruled that when actors on the internet 

link to copyright protected material with an intent to profit it’s seen as a communication to the 

public.     

Internet is characterized by that everything is connected, it’s one big platform. Internet users 

use links all the time. It’s a quick and effective way to spread information and to navigate 

between different websites.  

The purpose of this essay is to carry out a research of the newly established practice by the 

European Court of Justice regarding hyperlinks on the internet. The questions that will be 

answered in this essay are the following. How does The Courts interpretation of article 3 

Infosoc-directive affect linkage on the internet? Can this interpretation affect our freedom of 

expression and information? Is The Courts conclusion regarding the necessary prerequisite 

“new public” and “presumption of knowledge”, when linkage is used with the purpose of profit, 

compatible with international copyright law? 

  

The Courts conclusion, in our opinion, regarding the prerequisite “new public” is not 

compatible with international copyright law because the prerequisite were concluded from an 

interpretation of the Berne Convention without an authority to do so. 

 

Regarding The Courts conclusion of the presumption of knowledge when links is used with an 

intent to profit we have found that this statement is in accordance with international copyright 

law. However, in our own assessment, we think that it will lead to an unreasonable 

responsibility for the actors to research if the material, to which they link to, is protected by 

copyright or not, and if the material was published with permission.  

 
By our research we have reached the conclusion that The Court’s interpretation of article 3 

Infosoc-directive will diminish the usage of links on the internet and, because linkage is the 

primary form in which information is spread, in turn have a negative effect on our freedom of 

expression and information. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Förkortningslista 

 
Infosoc-direktivet      Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 

     2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 

     närstående rättigheter i informationssamhället 

 

URL                       Upphovsrättslagen 

 

HTML                       HyperText Markup Language 

 

WCT                       WIPO Copyright Treaty 

 

WPPT   WIPO Performances and 

Phonograms Treaty 

 

HD  Högsta domstolen              

 

HovR  Hovrätten                            

 

The Court  European Court of Justice     

 

WIPO  World Intellectual Property Organization 
 
EUD                                   EU-domstolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................. 7 

1.1 Problembakgrund ......................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 8 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................ 8 

1.4 Metod ............................................................................................................................................ 8 

1.5 Disposition .................................................................................................................................... 9 

1.6 Material ....................................................................................................................................... 10 

1.7 Avgränsningar ............................................................................................................................. 10 

2. Tekniska begrepp och skyddsåtgärder............................................................................................. 11 

2.1Hypertextlänkar ........................................................................................................................... 11 

2.2 Tekniska skyddsåtgärder ............................................................................................................ 11 

3. Immaterialrätt- en överblick ............................................................................................................ 12 

3.1 Upphovsrätt ................................................................................................................................ 12 

3.2 Ekonomiska och ideella rättigheter ........................................................................................... 12 

3.2.1 Ekonomiska rättigheterna ................................................................................................... 12 

3.2.2 De ideella rättigheterna .......................................................................................................... 13 

3.3 Det internationella och europeiska skyddet ............................................................................. 14 

3.3.1 Bernkonventionen ............................................................................................................... 14 

3.3.2 WIPO-fördraget om upphovsrätt (WIPO-Administered Treaties (WCT)) .......................... 14 

3.3.3 TRIPs-avtalet ........................................................................................................................ 15 

3.3.4 Infosoc-direktivet ................................................................................................................ 15 

4.  Överföring till allmänheten ............................................................................................................. 17 

4.1 EU-rättslig lagstiftning ................................................................................................................ 17 

4.2 Svensk lagstiftning ...................................................................................................................... 17 

5. Informationsfrihet ............................................................................................................................ 18 

6. Praxis på området ............................................................................................................................. 19 

6.1 MP3-målet .................................................................................................................................. 19 

6.1.1 Bakgrund till MP3-målet. .................................................................................................... 19 

6.1.2 Hovrättens bedömning ........................................................................................................ 19 

6.1.3 Högsta Domstolen ............................................................................................................... 19 

6.2 SGAE målet (C-306/05) ............................................................................................................... 20 

6.3 Football Association Premier League (FAPL) (C-403/08) ........................................................... 20 



5 
 

6.3.1 Bakgrund till målet .............................................................................................................. 20 

6.3.2 EUD:s bedömning ................................................................................................................ 20 

6.4 Mål C-466/12, Svensson ............................................................................................................. 20 

6.4.1 Bakgrund till Svensson-målet .............................................................................................. 21 

6.4.2 Tingsrätt och hovrätt ........................................................................................................... 21 

6.4.3 EUD:s tolkning ...................................................................................................................... 21 

6.4.4 Sammanfattning av målet ................................................................................................... 22 

6.5 BestWater målet (C-348/13) ...................................................................................................... 23 

6.6 Canal+-målet (B 3510-11) ........................................................................................................... 23 

6.6.1 Omständigheterna i målet .................................................................................................. 23 

6.6.2 Tingsrättens bedömning ...................................................................................................... 23 

6.6.3 Hovrättens bedömning ........................................................................................................ 24 

6.6.4 Högsta domstolens bedömning .......................................................................................... 24 

6.7 GS Media-målet .......................................................................................................................... 24 

6.7.1 Bakgrund till tvist ................................................................................................................. 24 

6.7.2 Nederländska domstolens bedömning ............................................................................... 24 

6.7.3 EU-domstolens tolkning ...................................................................................................... 25 

6.7.4 Domstolens beslut ............................................................................................................... 27 

6.8 Efter GS media-målet ................................................................................................................. 27 

6.8.1 YouTube-målen (FT 11052-15 respektive FT 6414-15) .................................................... 27 

6.8.2 Bakgrund till tvist ................................................................................................................. 28 

6.8.3 Tingsrättens bedömning ...................................................................................................... 28 

7. Analys ................................................................................................................................................ 29 

7.1 Disposition av analys .................................................................................................................. 29 

7.2 Analys av GS Media-målet ......................................................................................................... 29 

7.2.1 Överföring ............................................................................................................................ 29 

7.2.2 Allmänheten ........................................................................................................................ 30 

7.3 Kännedomspresumtionen .......................................................................................................... 31 

7.3.1 Hur har domstolen kommit fram till den s.k. kännedomspresumtionen? ........................ 32 

7.3.2 Vilka ”träffas” av kännedomspresumtionen? .................................................................... 32 

7.3.3 I vilka tillfällen finns det inte ett vinstsyfte på internet? ................................................... 33 

7.3.4 EU-domstolens retroaktiva påverkan? ............................................................................... 33 

7.3.5 Kännedomspresumtionen, en rimlig form av mellanhandsansvar? .................................. 33 

7.4 Ligger vårt resonemang i linje med Infosoc-direktivets syfte? ................................................. 34 



6 
 

7.5 Begreppet ”ny publik” vid länkning förenlig med internationell upphovsrätt? ....................... 35 

7.6 Upphovsrätten i konflikt med informationsfriheten................................................................. 37 

7.6.1 Mellanhandsansvarets eventuella effekter på informationsfriheten ............................... 37 

8. Slutsats .............................................................................................................................................. 39 

8.1 Utvecklingen av EUD:s tolkning av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet ........................................... 39 

8.2 Svar på frågeställningarna .......................................................................................................... 39 

8.3 En eventuell lösning .................................................................................................................... 39 

8.4 Avslutande kommentar .............................................................................................................. 41 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Upphovsrätt innebär en ensamrätt för ett individuellt eller kollektivt intellektuellt skapande av 

litterära och konstnärliga verk.1 Exempel på uttrycksformer kan vara allt från musik, litteratur, 

fotografier, till dataprogram och brukskonst. En förutsättning är dock att verket ska vara 

tillräckligt originellt, det ska erhålla s.k. verkshöjd.2 Till skillnad från exempelvis patenträtten, 

är upphovsrätten inte registrerbar. Det kan i sin tur leda till att aktörer faktiskt innehar rättigheter 

som de inte vet om.3 

 

Tekniken har på de senaste åren utvecklats i en hiskelig fart. Nästan varje person har tillgång 

till en dator med uppkoppling mot internet. Internet kännetecknas av att allt hänger ihop, det är 

en enda stor plattform, internetanvändare kan från den ena webbplatsen bli dirigerade till en 

annan för att snabbt och enkelt hitta information. Utöver simplifieringen av 

informationssökande bidrar hyperlänkning även till att företag som har en webbplats, istället 

för att behöva implementera informationen som de vill visa på sin egen webbplats (något som 

kan vara kostsamt och tidskrävande), enkelt kan be användaren hitta informationen via länken 

(”tryck här för att se mer”) 

 

Internet som kännetecknas av sin globala karaktär och enorma informationsflöde utgör en 

särskilt viktig del för människors förmåga att kommunicera och söka material. 

 

I samband med att internet tar större plats i samhället aktualiseras nya juridiska frågor. 

Immaterialrätten och framförallt upphovsrätten har stor kontakt med internet. Vissa kanske 

tycker att en upphovsman ska ha en ensamrätt att ladda upp sina verk på internet medan andra 

menar att internet kännetecknas av ett fritt informationsflöde eller att uppladdning ligger i linje 

med yttrandefriheten. Problematiken som aktualiseras i denna uppsats är avvägningen mellan 

å ena sidan upphovsrättens mål att säkerställa kreativt skapande och å andra sidan 

internetanvändares rätt till yttrande och informationsfrihet. Mer specifikt ska uppsatsen 

behandla frågan om länkning till upphovsrättskyddade verk. 

 

Hyperlänkar används i stort omfång av både företag och privatpersoner. Det är ett snabbt och 

effektivt sätt att sprida information och de gör det enkelt för internetanvändaren att navigera sig 

mellan olika webbplatser. Den upphovsrättsliga frågan som aktualiseras är om 

tillhandahållandet av en länk utgör en så kallad överföring till allmänheten. En sådan överföring 

är enligt upphovsrätten begränsad till upphovsmannens ensamrätt. Vissa menar att länkar 

endast används på internet som en form av hänvisningar och att det därmed skulle sakna 

upphovsrättslig relevans medan andra menar att länkar kan bidra till spridning av verk som 

strider mot upphovsmannen ekonomiska intressen. 

 

Juridikens utveckling går inte alltid i samma takt som teknikens utveckling. Även om 

lagstiftning ofta är generell och kan appliceras på andra situationer än vad som var tänkt från 

början kan teknikens utveckling ge upphov till nya frågor som lagstiftaren inte beaktat. Så sent 

som 2001 kom ett direktiv från EU gällande “om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället”4 (Infosoc-direktivet). Syftet 

                                                           
1 Levin, M. Lärobok i immaterialrätt, s. 67.  
2 Levin, M. Lärobok i immaterialrätt, s. 85.  
3 Levin, M. Lärobok i immaterialrätt, s. 72.  
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
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med direktivet är att säkerställa den inre marknadens konkurrens, med hjälp av en 

harmonisering av medlemsstaternas nationella lagstiftning om upphovsrätt och andra 

närstående rättigheter. 

  

Under 2000-talet har det i ett flertal fall prövats i EUD om länkning utgör ett upphovsrättsligt 

relevant förfarande. Den allra senaste prövningen gjordes 2016, i det så kallade GS Media-

målet, där domstolen meddelade att hyperlänkning som sker i vinstsyfte till 

upphovsrättsskyddade material ses som en överföring till allmänheten och att det vid vinstsyfte 

presumeras att tillhandahållaren av länken kände till att materialet var upphovsrättsligt skyddat 

och publicerat utan samtycke. Detta innebär att företag får ett så kallat mellanhandsansvar. 

Eftersom deras länkning uteslutande sker i vinstsyfte presumeras de veta om länkningen leder 

till skyddat och olovligen upplagt material. Att ge företag ett mellanhandsansvar leder till en 

undersökningsplikt som kan vara både kostsam och tidskrävande. Detta kan leda till att företag, 

istället för att länka vidare till ny information, inte lämnar någon information alls. Något som 

avsmalnar internetupplevelsen och bör ses hämma informationsfriheten. 
 

Privatpersoner kommer troligtvis inte drabbas lika omfattande av domstolens fastställande i GS 

Media-målet domen då de inte kommer träffas av det uttalade vinstsyftet. Däremot kan de 

drabbas indirekt, om internet påverkas i negativ mening för användarna ur ett 

informationsrättsligt perspektiv. Vår initiala tanke är att företag som florerar på internet, till 

skillnad från privatpersoner, i stort sett hela tiden kommer ses agera med ett vinstsyfte, om inte 

hyperlänken uteslutande är informativ. 

1.2 Syfte 
I och med EU-domstolens senaste avgöranden har det uppkommit en del frågetecken gällande 

mellanhandsansvaret vid tillhandahållandet av länkar av upphovsrättsskyddat material. Syftet 

med uppsatsen är således att söka fastställa gällande rätt utifrån gällande EU-direktiv och de 

tolkningar som EU-domstolen gjort utifrån dessa. Syftet med analysdelen är framför allt att 

analysera EU-domstolens senaste avgörande i GS Media-målet, där domstolen för första 

gången svarade på frågan gällande tillhandahållande av länkar till upphovsrättsskyddat material 

som var publicerat av tredje man utan samtycke. Som nämns i inledningen, presumeras de som 

länkar för vinst att de kände eller borde känt till att samtycke ej förelåg. Ur ett upphovsrättsligt 

perspektiv har således länkars status nyligen förändras och vi finner det därför relevant att 

analysera hur denna förändring påverkar användningen av länkar på internet. 

I och med EUD:s färska fastställande i GS Media-målet om mellanhandsansvar vid länkning 

för vinst är syftet även att utreda hur domstolen kom fram till denna tolkning, vilka aktörer som 

träffas av mellanhandsansvaret och hur det kan komma att påverka länkning på internet överlag. 

1.3 Frågeställningar 
Hur påverkar EUD:s tolkningar av artikel 3 i Infosoc-direktivet länkning på internet? Kan 

informationsfriheten komma att påverkas?  Är EUD:s slutsats om rekvisitet ”ny publik” och 

”kännedomspresumtion” vid länkning för vinst förenlig med internationell upphovsrätt? 

1.4 Metod 
För att uppnå vårt syfte att fastställa gällande rätt är det viktigt att använda sig av en relevant 

metod. I uppsatsen kommer vi, för att fastställa och analysera gällande rätt, använda oss av både 

rättsdogmatisk- och EU-rättslig metod.  

Vi vill i uppsatsen både fastställa gällande rätt samt finna en lösning på de problem vi anser 

finns på området. Detta vill vi göra genom ett användande av de allmänt accepterade 
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rättskällorna, vilket gör den rättsdogmatiska metoden tillämplig och användbar.5  Med den 

rättsdogmatiska metoden följer rättskälleläran som har till uppgift att beskriva, förklara, 

rättfärdiga och kritisera rättskällor. 6 Rättskälleläran, enligt Peczenik, utgår från en hierarki där 

rättskällorna delas upp i kategorier som antingen ska, bör, eller får följas. De rättskällor som 

ska följas är lagar och andra föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler. De källor som bör 

beaktas är förarbeten, prejudikat, visst material som auktorativt kan visa innebörden av vissa 

sedvänjor men som inte för den delen bildar fasta sedvanerättsliga regler samt internationella 

konventioner. Rättskällor som får beaktas är slutligen bl.a. vissa domstolsbeslut 

myndighetsbeslut, doktrin och utländsk rätt.7 Utifrån dessa rättskällor ska vi således försöka 

fastställa gällande rätt och försöka finna en lösning på våra frågeställningar.  

Utöver den rättsdogmatiska metoden kommer vi som ovan nämnt även att använda oss av den 

EU-rättsliga metoden. Eftersom uppsatsen till stora delar bygger på förhandsavgöranden från 

EU-domstolen och EU-rättens fördrag är det användbart för oss att tolka och analysera utifrån 

den metod som EU-domstolen använder sig av. EU-domstolen använder sig av flertalet 

tolkningsmetoder, som t.ex. bokstavstolkning av fördragen, tolkning ur en rättsregels 

sammanhang. Den tolkning som förknippas med EU-rätten är dock den teleologiska, som 

innebär att de tolkar utifrån ändamålet med rättsregeln. EU-rättslig metod måste därför 

användas för att kunna förstå och tolka EU-domstolens resonemang i förhandsavgörandena.8  

1.5 Disposition  
I uppsatsens första kapitel ges en översiktlig bild av områdena som uppsatsen kommer 

behandla. I inledningen återges kort information om internet samt problematiken på området 

på ett övergripande sätt. Detta för att beskriva uppsatsens ämne. Efter inledningen går vi igenom 

uppsatsens syfte samt de konkreta frågeställningar vi vill ha svar på.  

I kapitel 2 återges kort digitala teknikaliteter. I kapitel 3 ges till en början en generell 

beskrivning av immaterialrätt och framförallt upphovsrätt. Senare i kapitlet beskriver vi de avtal 

och konventioner som ligger till grund för hur upphovsrätten ser ut i den digitala miljön för att 

sist gå igenom Infosoc-direktivet. 

I kapitel 4 beskrivs det begrepp, d.v.s. överföring till allmänheten, som vars tolkning har stor 

betydelse för uppsatsen.  I kapitel 5 ges en kort redogörelse för informationsfriheten. 

Kapitel 6 behandlar ett antal olika avgöranden, där en tolkning har gjorts av begreppet 

överföring till allmänheten. Detta för att få en bild av hur rättsläget har utvecklats och hur det 

ser ut i praktiken. Vissa rättsfall återges mer kortfattat än andra då omständigheterna i de målen 

inte handlar om länkning men där domstolens tolkning av begreppet ändå är av betydelse för 

senare mål. 

I analysdelen, d.v.s. kapitel 7, svarar vi på de frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. Den avslutas med ett eventuellt förslag till en lösning på problematiken, en slutsats 

om vad vi kommit fram till samt avslutande kommentarer om vad som kan ske i framtiden. 

                                                           
5 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 21.  
6 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 213.  
7 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 214-16.  
8 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk Metodlära, s. 122.  
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1.6 Material 
Då vi utgår från den rättsdogmatiska metoden har vi använt oss av de källor som ska, bör och 

får följas. Vi har således i första hand utgått från direktiv, lagar och författningar. För att förstå 

dessa och tolka dem har vi som ovan nämnt till stor del använt oss av praxis. För att analysera 

de rättskällor som ska och bör följas, har vi använt oss av doktrin i form av litteratur och artiklar. 

Artiklarna har gett oss en mer reflekterande och kritisk inblick till framförallt det praxis som vi 

behandlat i den beskrivande delen. Eftersom vi även använder oss av den EU-rättsliga metoden 

vid bedömningen av EU-rättskällorna kommer vi till stora delar använda oss av praxis från EU-

domstolen. 

1.7 Avgränsningar 
Vi har i vår uppsats avgränsat oss till att använda praxis från EUD som blivit publicerat på 

svenska eller engelska. Detta för att vi saknar förståelse för andra språk. Vi har heller inte valt 

att beakta det nya Swefilmer-målet (B1463-15), där GS Media-målet låg till grund för 

avgörandet, dels för att det var ett brottmål dels för att det publicerades i slutet av vår 

skrivprocess. 
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2. Tekniska begrepp och skyddsåtgärder 
2.1Hypertextlänkar 
År 1991 skapade Tim Berners-Lee HyperText Markup Language (HTML) som kom att bli 

standardspråket för skapandet av webbsidor. I HTML finns det stöd för två typer av länkar, 

hypertextlänkar och så kallade in-line länkar.9 Vi kommer dock bara lägga fokus på 

hypertextlänkar då dessa är den vanligaste formen av länkar och också den typ av länkning som 

blivit föremål för prövning i de upphovsrättsliga mål som vi går igenom nedan (förutom 

BestWater). 

En hypertextlänk på internet är en adressangivelse i standardiserad form. Detta gör att adressen 

automatiskt kan identifieras av användarens programvara. Beroende på hur programvaran är 

inställd kan länken t.ex. visas som en klickbar hypertext eller automatiskt ladda hem den fil 

som finns på den adressen som följer av länken. Om länken aktiveras, i och med att man trycker 

på länken, kopieras den länkade filen till användarens utrustning direkt från den som gjort den 

åtkomlig på internet. Någon överföring av den länkade filen från den som skapat länken sker 

alltså inte och en länk kan därmed uppfattas som en form av hänvisning.10 Enligt Westman är 

det ingen överdrift att säga att hypertextlänkning är det naturliga sättet att hänvisa till 

information på internet.11  

2.2 Tekniska skyddsåtgärder 
Eftersom internet gjort det enkelt att tillgängliggöra olagligt material i digital form har 

upphovsmännen och industrin försökt skapa ett skydd genom olika tekniska skyddsåtgärder.12 

Några exempel på sådana skyddsåtgärder är bl.a. kryptering och olika identifikationssystem 

som gör det möjligt att kontrollera användningen av upphovsmännens verk på internet.13 Dessa 

tekniska skyddsåtgärder kan dock manipuleras av hackare och det har därför blivit önskvärt att 

införa ett rättsligt skydd för åtgärder som syftar att kringgå tekniska skyddsåtgärder. 

Det största genombrottet för skydd för tekniska åtgärder åtkoms genom WIPO:s 

internetfördrag, d.v.s. WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT). I dessa konventioner finns regler om skydd för tekniska 

åtgärder.14 Dessa regler har sedan utvecklats mer i detalj i Infosoc-direktivet och 

implementerats i svensk rätt genom 52 § URL. En djupare inblick i konventionerna och 

Infosoc-direktivet kommer vi ge i kap. 4.  

 

 
 

 

                                                           
9 Westman, D., Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?, SvJT 2012, s. 803. 
10 Westman, D., Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?, SvJT 2012, s. 800. 
11 Westman, D., Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?,  SvJT 2012, s. 805. 
12 Olsson, H. Copyright, s. 334. 
13 Ibid. 
14 Olsson, H. Copyright, s. 336. 
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3. Immaterialrätt- en överblick 
Immaterialrätten är en del av det civilrättsliga området och de immateriella rättigheterna anses 

vara förmögenhetsrättigheter som tar sikte på icke synliga objekt. Immaterialrätten kan delas 

upp i ett s.k. industriellt rättsskydd och upphovsrätt. Det industriella rättsskyddet inbegriper 

t.ex. patenträtten, varumärkesrätten och designskyddet. Till upphovsrätten hör i vid mening den 

egentliga upphovsrätten samt vissa närstående rättigheter. Vad som menas med den egentliga 

upphovsrätten är det andliga skapandet, d.v.s. ett intellektuellt alster som kan nyttjas på olika 

sätt och har stöd i upphovsrättslagen. Exempel på verk kan vara en tavla, musik eller till och 

med ett privatbrev, om verket erhåller verkshöjd.15  Närliggande rättigheter framgår bl.a. av 

Upphovsrättsförordningen (SFS 1993:1212) och innehåller bestämmelser om ex. kopiering 

inom bibliotek. En annan närliggande rättighet är den s.k. Internationella 

upphovsrättsförordningen (SFS 1994:193) som innehåller vissa regler om hur Sverige har en 

skyldighet att ge skydd för utländska verk och prestationer.  

3.1 Upphovsrätt 
Den svenska lag som är tillämplig vid upphovsrätt är ”Lag om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk” (URL) (SFS 1960:729). Bakgrunden till URL finner man i de internationella 

konventionerna på området, nämligen Bernkonventionen från 1886 och Romkonventionen från 

1961. Svensk rätt har också traditioner från tryckfrihetsförordningen från 1810. URL är en 

omfattande lag som på grund av teknikens utveckling och införandet av nya EG-direktiv 

genomgått en mängd ändringar. Anpassningen har systematiskt lösts så att vissa paragrafer 

skjutits in under redan existerande och några kapitel har dubblerats.16  

Upphovsrätten sker formlöst, vilket innebär att det inte krävs några formaliteter såsom 

registrering eller deponering. Denna princip om ett formlöst skydd har sin grund i 

Bernkonventionen som vi kommer att beröra senare i uppsatsen. Principen innebär att 

ensamrätten uppkommer med verkets tillkomst och om verket tillkommer genom ett skapande 

i flera stadier kan till och med förstadier till verket i vissa fall få skydd.17 

3.2 Ekonomiska och ideella rättigheter 
Ur upphovsrätten följer både en s.k. praktisk-ekonomisk sida och en personlig-ideell sida. Det 

är de ekonomiska rättigheterna som uppsatsen kommer lägga störst tyngd vid och kommer 

därför behandlas djupare.18 

3.2.1 Ekonomiska rättigheterna   
De ekonomiska rättigheterna, (praktiskt-ekonomiska) kommer från bakgrunden till att 

rättsordningen måste tillgodose att upphovsmännen erhåller gynnsamma arbetsförhållanden 

och att de får ekonomisk ersättning för det arbete som de gjort. De ekonomiska rättigheterna 

har också till syfte att i förlängningen leda till ett berikande för den sociala, kulturella och 

ekonomiska utvecklingen.19 

Den huvudsakliga delen i det ekonomiska skyddet är förfoganderätten, som stadgas i 2 § st.1, 

URL.  Förfoganderätten innebär att den som äger upphovsrätten till verket har en uteslutande 

ensamrätt att “förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra 

det tillgängligt för allmänheten”. Denna rätt gäller verket oavsett om det är i ursprungligt eller 

                                                           
15 Olsson, H., Copyright, s. 21-22. 
16 Valentin Rehncrona, P. Immaterialrättens grunder, s. 95. 
17  Levin, M. Lärobok i immaterialrätt, s. 72. 
18 Olsson, H., Copyright, s. 87. 
19 Ibid. 
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ändrat skick, om det har blivit bearbetat eller översatt, i en annan litteratur eller konstart eller i 

en annan teknik. De grundläggande ekonomiska rättigheterna består således av rätten att 

framställa exemplar av verket samt en rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten.20 Att 

göra verket tillgängligt till allmänheten innefattar olika typer av rättigheter såsom: 

1. när verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller 

trådlös väg görs tillgänglig för allmänheten från en annan plats än den där 

allmänheten kan ta del av verket och att detta sker vid en tidpunkt som de själva 

väljer. 

2. när verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast sådana fall 

där verket, med eller utan tekniska hjälpmedel, görs tillgängligt för allmänheten 

på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket. 

3. när exemplar av verket visas offentligt. Skillnaden mellan offentlig visning och 

offentligt framförande är att en offentlig visning sker när ett verk görs tillgängligt 

för allmänheten utan användning av ett tekniskt hjälpmedel, på samma plats som 

den där allmänheten kan ta del av verket. 

4. när ett exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller 

annars sprids till allmänheten. 

Det är just överföring till allmänheten som är den ekonomiska rättighet som i synnerhet kommer 

att beaktas i denna uppsats. En upphovsman kan helt eller delvis överlåta sin rätt men de ideella 

rättigheterna i 3 § URL får aldrig inskränkas, vilket framgår av 27 § 1 st. URL.   

3.2.2 De ideella rättigheterna  
De ideella rättigheterna har till syfte att särskilt beakta de intellektuella, känslomässiga eller 

personliga samband som uppkommer mellan upphovsmannen och det skapade alstret. Till 

skillnad från de ekonomiska är de ideella rättigheterna inte överförbara, d.v.s. att de inte kan 

överlåtas.  Dessa rättigheter stadgas i 3 § URL och innefattar två rättigheter. Den första är rätten 

att få gälla som upphovsman till verket, och den andra är rätten till respekt för verket.21 

Rätten till att gälla som upphovsman till verket framkommer i 3 § 1 st. URL och lyder: “Då 

exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall 

upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.” Huvudregeln är 

således att upphovsmannens namn ska uppges när exemplaret framställs eller när det överförs, 

framförs, sprids eller visas. Detta gäller alla typer av verk, men namnangivelserätten kan 

undantas i vissa situationer, ex. när musik spelas på en restaurang. 22 

Rätten till respekt för verket har till syfte att hindra personer att använda verket mot 

upphovsmannens vilja där verket kanske återges i ett vanställt eller stympat skick eller återges 

i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Denna rätt utgår från paragrafens 

andra stycke och anges i sin helhet; “ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för 

allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för 

upphovsmannen.” Rätten avser huvudsakligen tre typer av fall. Det första fallet är i de fall där 

ändringar sker i verket som sådant i samband med att ett exemplar framställs eller när det 

överförs eller framförs offentligt. Det andra fallet är när ändringar sker i själva verket, oftast 

                                                           
20 Olsson, H., Copyright, s. 98-99. 
21 Olsson, H., Copyright, s. 123. 
22 Olsson, H., Copyright, s. 123-24. 
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ändringar av originalexemplar av konstverk och det tredje fallet är när det återges i ett 

främmande sammanhang.23  

3.3 Det internationella och europeiska skyddet  
Utöver den svenska lagstiftningen finns ett internationellt skydd. Eftersom upphovsrätten inte 

registreras enligt de flesta internationella avtalen brukar det sägas att det konstnärliga skapandet 

inte har några geografiska gränser. En annan aspekt av avsaknaden av gränser är att de 

immateriella rättigheterna inte går att ta på, vilket gör det enkelt att överföra dessa via medier, 

internet etc. Den tekniska utvecklingen mot en internationalisering av spridning av information 

och underhållning har lett till att upphovsmannens prestation enklare når utanför det land där 

prestationen skapades. På grund av internationaliseringen har den internationella upphovsrätten 

blivit allt mer viktig för att kunna upprätthålla ett effektivt skydd. För att säkerhetsställa dessa 

skydd har det uppkommit ett antal internationella avtal eller konventioner som ger upphovsmän 

och andra rättighetsinnehavare ett skydd, oberoende nation, så länge nationen är bunden till 

någon av dessa avtal eller konventioner (vilket de flesta nationer är).24 

3.3.1 Bernkonventionen 
Skyddet för den egentliga upphovsrätten regleras till stor del av Bernkonventionen som 

internationellt sett anses vara den dominerande konventionen med idag (maj 2017) 173 anslutna 

länder.25 26 

Huvudprincipen i Bernkonventionen är att varje konventionsland har en skyldighet att ge skydd 

för upphovsmännens verk från andra konventionsländer. För att ett verk ska kunna erhålla 

skydd enligt Bernkonventionen krävs ett s.k. anknytningsmoment. Anknytningsmomentet kan 

antingen vara att upphovsmannen är medborgare i ett av konventionsländerna, eller att verket 

ges ut i ett av dem.27 Detta framkommer i 2 § Internationella upphovsrättsförordningen (SFS 

1994:193). Skyddet bestäms alltså av nationell lagstiftning och utgår från 

territorialitetsprincipen, vilket framgår av artikel 5, Bernkonventionen. Med konventionen 

kommer rättigheter som inte får understigas av konventionsländerna, vilket kallas för principen 

om minimirättigheter. Det som är framstående för Bernkonventionen är att rättigheterna ska 

vara helt oberoende från formaliteter, vilket innebär att registreringar etc. inte behövs för att 

erhålla skydd.28 

3.3.2 WIPO-fördraget om upphovsrätt (WIPO-Administered Treaties (WCT)) 
WIPO-fördraget tillkom vid en diplomatkonferens 1996,29 och idag (maj 2017) har 95 länder 

tillträtt fördraget.30 

WIPO-fördraget hade vid sin tillkomst syftet att modernisera upphovsrätten genom 

bestämmelser som var anpassade till den digitala miljön, som har haft en häftig utveckling efter 

internets tillkomst. Liksom Bernkonventionen gäller WIPO-fördraget den egentliga 

upphovsrätten och innehåller både artiklar om det materiella skyddet samt artiklar som rör 

administrationen i fördraget. I fördraget uttrycks det att skydd kan erhållas för uttrycksformer, 

men inte för t.ex. idéer eller matematiska begrepp. WIPO-fördraget ger även upphovsmannen 

                                                           
23 Olsson, H., Copyright, s. 126-127. 
24 Olsson, H., Copyright, s. 353. 
25 Olsson, H., Copyright, s. 357. 
26 World intellectual property organization, Assembly (Berne Convention).  
27 Olsson, H. Copyright, s. 358. 
28 Olsson, H., Copyright, s. 359. 
29 Olsson, H., Copyright, s. 363. 
30 World intellectual property organization, Assembly (WIPO copyright treaty).  
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ensamrätt att tillåta eller förbjuda överföring till allmänheten av upphovsmannens verk på 

trådbunden eller trådlös väg.31 Detta är något som vi kommer att känna igen i EU-rättens 

Infosoc-direktiv, som till stor del bygger på WIPO-fördraget.   

3.3.3 TRIPs-avtalet 
TRIPs-avtalet antogs 1994 inom ramen för Världshandelsorganisationen. Bakgrunden till 

avtalets framkomst var industriländernas och framförallt USA:s växande missnöje med det 

omoderna och praktisk ineffektiva immaterialrättsliga skyddet i många utvecklingsländer samt 

den ökande gränsöverskridande handeln med piratkopior och varumärkesförfalskade varor. 

Genom TRIPs-avtalet finns nu ett sammanhängande immaterialrättsligt skydd som har en 

global omfattning där även Kina har tillträtt. Fördelen med TRIPs-avtalet är att den är knuten 

till WTO:s system för övervakning och tvistlösning mellan de stater som är bundna till avtalet.32  

3.3.4 Infosoc-direktivet 
Inom EU har det under en lång period visats ett intresse för immaterialrättsliga frågor, eftersom 

de har en stark ekonomisk och handelspolitisk påverkan. EU har ett antal direktiv som förpliktar 

medlemsstaterna att harmonisera deras upphovsrättslagstiftning så de överensstämmer med 

direktiven.33 

För bestämmande av gällande rätt vid länkningsproblematiken är det inom EU det s.k. Infosoc-

direktivet som har varit uppe för tolkning. Infosoc-direktivet, som är en förkortning av 

“Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering 

av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället”, 

innehåller viktiga regler som har till syfte att modernisera upphovsrätten. Direktivet har sin 

grund och bygger till stora delar av WCT och WPPT (WIPO-fördraget om framföranden om 

fonogram).34 Direktivet består till största del av skäl till varför direktivet tagits fram som även 

kan vara till hjälp hur de 15 artiklarna ska tolkas. Trots dessa skäl har det i flertalet fall varit 

oklart hur artiklarna ska tolkas. Den artikel som varit aktuell för tolkning gällande 

länkningsproblematiken är artikel 3, som reglerar “Rätten till överföring av verk till 

allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten”. 

Den ursprungliga avsikten med Infosoc-direktivet var tvåfaldig. Dels syftade direktivet till att 

förenhetliga de nationella upphovsrättslagarna inom EU med det av WCT och WPPT-fördragen 

föreskrivna regleringarna för att förbereda ratificeringen av dessa fördrag i medlemsstaterna. 

Det andra syftet var att harmonisera vissa aspekter av upphovsrätten inom EU.35 Direktivet 

fokuserar på upphovsrättens och de närstående rättigheternas ställning i det globala digitala 

nätverket och dess målsättning är att uppnå mera harmoniserade och specificerade 

upphovsrättsregler för den digitala miljön.36 Det centrala med direktivet är inte endast 

upphovsrätten och de närstående rättigheternas kärnområden utan också balansen mellan dessa 

rättigheter och allmänna intressen i samhället. Denna balans upprätthålls bland annat genom 

begränsningar och undantag till rättigheter som annars är exklusiva.37  

Artiklarna 2-4 klargör de rättsliga positionerna för rättigheternas rättsinnehavare och de återger 

de rättigheter som direktivet beviljar skydd för. Dessa är rätten till mångfaldigande, rätten till 

                                                           
31 Olsson, H., Copyright, s. 364. 
32 Bernitz, U., m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 15. 
33 Olsson, H., Copyright, s. 368. 
34 Olsson, H., Copyright, s. 375. 
35 Streng, A., Ideella rättigheter i digital miljö, s. 100. 
36 Streng, A., Ideella rättigheter i digital miljö, s. 101. 
37 Ibid. 
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överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten 

samt spridningsrätten. Artikel 2 föreskriver ensamrättigheter till att förbjuda eller tillåta olika 

former av mångfaldigande. Artiklarna 3-4 stadgar rättigheter till överföring av verk till 

allmänheten.38   

Den ensamrätt till överföring av verk till allmänheten för upphovsmän som föreskrivs i artikel 

3, eftersom live-framföranden till en närvarande publik inte omfattas av artikeln, har sitt fokus 

på den digitala miljön. Av skälen till direktivet framgår det att endast tillhandahållandet av 

fysiska förutsättningar som möjliggör en överföring till allmänheten, inte ska betraktas som en 

överföring till allmänheten.39 För att begreppet “göra tillgängligt för allmänheten” ska 

aktualiseras krävs det någon form av aktivitet med kommersiellt syfte.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
38 Ibid. 
39 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 27. 
40 Streng, A., Ideella rättigheter i digital miljö, s. 101. 
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4.  Överföring till allmänheten 
4.1 EU-rättslig lagstiftning 
Skyddsobjektet för upphovsrätten är skaparen av verket. För att kunna erhålla ensamrätten till 

det skapade verket krävs det att det skapade verket inte förs över allmänheten utan 

upphovsrättsskaparens samtycke. Detta stadgas i artikel 3 Infosoc-direktivet. Syftet med artikel 

3 framgår bland annat av skäl 23 i direktivet. I skälet framgår det att EU vill stärka skyddet för 

upphovsmän genom att deras ensamrätt till överföring till allmänheten ska harmoniseras 

ytterligare. Denna rätt ska tolkas brett och omfattar alla överföringar till allmänheten som inte 

är innevarande på den plats där överföringen sker. Utifrån detta syfte skapades sedermera artikel 

3. I artikel 3 p.1 framkommer det att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning, ska ge 

upphovsrättsskaparen en ensamrätt att både tillåta eller förbjuda samtliga överföringar till 

allmänheten av verket. Ensamrätten sträcker sig för överföringar som sker både trådbundet eller 

trådlöst, samt att det ska innebära att verket görs tillgängligt på ett sådant sätt att enskilda kan 

få tillgång till verket från en plats och en tidpunkt som de själva väljer. I artikelns andra punkt 

framgår det även att medlemsstaterna ska ge ensamrätt att både tillåta eller förbjuda ett 

tillgängliggörande för allmänheten, med likadana efterföljande rekvisit som första punkten.  

4.2 Svensk lagstiftning 
Begreppet överföring till allmänheten infördes till den svenska lagstiftningen i och med 

genomförandet av Infosoc-direktivet och ses som en särskild kategori av tillgängliggörande.41 

Begreppet, som är hämtat från art. 3.1 i Infosoc-direktivet, ska tolkas direktivskonformt, d.v.s. 

att det ska tolkas i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte.42  

Överföring till allmänheten avser alla förfoganden som sker från en annan plats än där 

allmänheten kan ta del av verket, överföringen ska således ske på distans.43 En sådan 

överföring sker i de situationer som publiken inte är närvarande där överföringen sker. 

Avståndet kan variera från ex. radiovågor som kan färdas flera tiotusentals kilometer, till 

en ex. ljudupptagning genom mikrofon som sänds till en annan byggnad än var publiken 

är närvarande. Överföringen kan som ovan nämnt ske på trådbunden eller trådlös väg, 

vilket innebär att bestämmelsen är teknikneutral och tanken är att alla typer av 

överföringar som kan bli aktuella ska kunna placeras i denna kategori.44 Ett exempel på 

överföring till allmänheten kan vara att ett verk sänds ut via radio och tv, endera via 

traditionell väg eller internet.45  Med allmänheten menas en obestämd krets som är relativt 

stor.46  

Avsikten med att ett verk anses tillgängligt för allmänheten genom offentligt framförande 

är att ensamrätten ska undantas för framföranden som sker i privatlivet. Framförandet 

anses offentligt om verket visas med eller utan tekniska hjälpmedel till en publik som vem 

som helst har rätt att vara del av.47  

Om ett verk har gjorts tillgängligt till allmänheten enligt 2 § URL anses det enligt 8 § 1 

st. URL vara offentliggjort. Detta har betydelse för vilka inskränkningar som kan göras i 

upphovsrättsinnehavarens ensamrätt.  

                                                           
41 Prop. 2004/05:110. 
42 NJA 2012 s. 975, p. 35 
43 Olin, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentar till 2 §, Karnov.  
44 Olsson, H., Copyright, s. 99. 
45 Prop 2004/05:110, s. 378. 
46 Olin, Upphovsrättslagen (1960:729) kommentar till 2 §, Karnov. 
47 Prop. 2004/05:110, s. 79. 
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5. Informationsfrihet 
Informationsfriheten är en del av våra grundlagsstadgade fri och rättigheter. Enligt 2 kap 1 § p. 

2 Regeringsformen (1974:152) (RF) säkrar informationsfriheten var och ens frihet att inhämta 

och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. 

Informationsfriheten stadgas även i förenta nationernas (United Nations) universella 

deklaration av mänskliga rättigheter och artikel 19 uttrycker att “Everyone has the right to 

freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without 

interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 

regardless of frontiers.”  

I skälen till Infosoc-direktivet tillmäts även informationsfriheten stor vikt och av skäl 31 och 3 

går det att utläsa att: "En skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos de olika 

kategorierna av rättsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och 

användarna av skyddade alster måste upprätthållas. De befintliga undantag och 

inskränkningar från rättigheterna som fastställts av medlemsstaterna måste bli föremål för en 

ny bedömning där hänsyn tas till den nya elektroniska miljön. De skillnader som finns i fråga 

om undantag och inskränkningar, då det gäller vissa handlingar som omfattas av 

ensamrättigheter, har en direkt negativ inverkan på hur den inre marknaden för upphovsrätt 

och närstående rättigheter fungerar. Sådana skillnader kan mycket väl bli mer uttalade på 

grund av den vidare utvecklingen av gränsöverskridande utnyttjande av verk samt av 

verksamheter som sker över nationsgränser. För att säkerställa en väl fungerande inre 

marknad bör dessa undantag och inskränkningar ges en mer harmoniserad definition. 

Harmoniseringsgraden bör vara beroende av undantagens effekter på den inre marknadens 

förmåga att fungera väl."48 

"Den föreslagna harmoniseringen kommer att underlätta genomförandet av den inre 

marknadens fyra friheter och har samband med efterlevnaden av de grundläggande 

rättsprinciperna och särskilt avseende äganderätt, inklusive immaterialrätt, samt yttrandefrihet 

och allmänintresset."49 

EUD anförde i GS Media-målet att direktivet syftar till att upprätthålla en skälig avvägning 

mellan skyddet för innehavare av upphovsrätter och skyddet av de intressen och grundläggande 

rättigheter som tillkommer användarna av skyddade verk, särskilt yttrandefriheten och 

informationsfriheten som garantareas i EU-stadgans artikel 11, liksom allmänintresset.50 

Henrik Bengtsson har i sin artikel “I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfriheten” 

diskuterat bl.a. spänningen mellan å ena sidan upphovsrätt och å andra sidan allmänhetens 

intresse att ta del av ett verk. HD har historiskt sett varit mycket restriktiv till möjligheten att 

åsidosätta upphovsrätten till förmån för informationsfrihetsintresset men detta är något vi ska 

ta upp mer i analysdelen av uppsatsen.51  

                                                           
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 31. 
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 3. 
50 C-160/15, p.31. 
51 Bengtsson, Henrik, I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Jan Rosén (red.), Liber 
Amicorum, s. 97 
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6. Praxis på området 
Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till följande mål är för att de antingen handlar 

om länkning på internet eller är domar där EUD fastställt hur vissa begrepp i art 3.1 i Infosoc-

direktivet ska tolkas. Fallen återges i en kronologisk ordning för att tydligare kunna se 

utvecklingen på området. Vissa fall återges kortfattat då själva omständigheterna i de målen 

inte handlar om länkning men där tolkningen av begreppet överföring till allmänheten ändå är 

av betydelse. 

 

6.1 MP3-målet 
NJA 2000 s. 292 (MP3-målet) var det första målet där frågan om länkning på internet kan leda 

till ett upphovsrättsbrott aktualiserades. Värt att nämnas är att URL vid tiden för målet såg 

annorlunda ut och att det överföringsbegrepp som nu finns i och med Infosoc-direktivet ej 

fanns. 

6.1.1 Bakgrund till MP3-målet. 
Den åtalade (T.O.) hade på sin hemsida lagt ut hypertextlänkar som hänvisade användarna till 

hemsidor där MP3 filer fanns att ladda ner. MP3 filerna fanns sålunda inte sparade på T.O:s 

egna server utan var placerade på andra servrar runt om i världen.  Tingsrätten (TR) 

konstaterade att det i målet inte fanns något som talade för att T.O. kopierat eller fört över filer 

till MP3 format, eller att han haft några sådana filer på sin server. T.O. har endast underlättat 

för användarna av hans hemsida att hitta sådana filer. TR meddelade även att T.O:s handlande 

ej träffas av begreppet spridning då nedladdningen av MP3 filerna skett utan T.O:s medverkan. 

6.1.2 Hovrättens bedömning  
Åklagaren överklagade i Hovrätten (HovR) och yrkade att HovR skulle döma T.O. för brott 

mot upphovsrättslagen p.g.a. att han gjort upphovsrättsskyddade MP3-filer tillgängliga för 

allmänheten genom hans webbsida. HovR meddelade att de upphovsrättsliga förfaranden som 

skulle prövas var antingen offentligt framförande eller spridning av verk till allmänheten och 

att de centrala bestämmelserna i målet var 46 § URL som reglerar fonogramframställarens 

rättigheter och 47 § URL som reglerar offentligt framförande. 

HovR fastslog att ett offentligt framförande får ske utan rättsinnehavarens tillstånd men om så 

sker att rättsinnehavaren har rätt till ersättning. Detta innebar att T.O. skulle kunna bli 

ersättningsskyldig till rättsinnehavaren men att han ej kunde hållas straffrättsligt ansvarig. 

HovR fastställde även, i linje med TR:s dom, att eftersom T.O. ej haft MP3-filerna på sin egen 

server har han heller inte bidragit till att ljudupptagningarna blivit tillgängliga för allmänheten 

i den mening som avses med URL och att åtalet för brott mot URL därmed ej kunde vinna 

bifall. HovR fastställde således TR:s dom i sin helhet. 

6.1.3 Högsta Domstolen 
De elva målsägandebolagen överklagade domen till Högsta Domstolen (HD). HD började sin 

argumentation med att fastställa att T.O:s handlande antingen kunde utgöra spridning eller 

offentligt framförande av verken. Vad gäller spridning fastställde HD att begreppet spridning, 

utifrån förarbetena till URL, avser spridning av ett verk i form av ett fysiskt exemplar. Eftersom 

T.O. ej haft MP3-filerna på sin server eller hårddisk meddelade HD att hans förfarande ej träffas 

av begreppet spridning då han ej gjort någon exemplarframställning. 

Vad gäller offentligt framförande meddelade HD att enligt 47 § URL undantas offentligt 

framförande av en ljudupptagning från den ensamrätt som vanligen tillfaller konstnärer och 
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fonogramframställare och att T.O:s handlande därmed inte är straffbart. HD fastställde således 

HovR:s dom. 

6.2 SGAE målet (C-306/05)  
EUD skulle svara på om huruvida sändningen av en signal via TV-apparater till ett hotells 

rumsgäster utgör överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i Infosoc-

direktivet och huruvida installationen av TV-apparater i hotellrum i sig utgör sådan överföring. 

EUD kom fram till att eftersom hotellets överföring skiljer sig från den ursprungliga 

överföringen, genom annan teknik, och att hotellgästerna ej skulle få del av verket utan denna 

överföring så anses hotellgästerna utgöra en allmänhet som ej avsågs med den ursprungliga 

överföringen, alltså en ny allmänhet.52 Begreppet ny allmänhet är synonymt med begreppet ny 

publik. 

6.3 Football Association Premier League (FAPL) (C-403/08) 
EUD diskuterade, vilket är intressant för denna uppsats, tolkningen av överföring till 

allmänheten och berörde även frågan om ett eventuellt vinstsyfte ska påverka bedömningen av 

det enskilda fallet. Det övriga gällande licensavtalen och unionens konkurrensrätt kommer vi 

ej att beakta.  

6.3.1 Bakgrund till målet 

I målet gällande licenser av FAPL:s filmning av matcher i engelska högstaligan (Premier 

League) i fotboll, ansåg FAPL att ägare till vissa pubar i Grekland gjort intrång i deras 

upphovsrätt, genom att i satellitdekoderns interna funktion framställa kopior av verken och 

genom att visa dessa verk på en skärm, liksom genom att offentligt framföra, spela eller visa 

dessa verk och överföra dem till allmänheten. FAPL ansåg därför att pubägarna hade gjort 

intrång i deras upphovsrätt genom att de överför det upphovsrättsskyddade materialet till 

allmänheten utan tillåtelse av upphovsmannen.  

6.3.2 EUD:s bedömning 
EUD kom fram till att begreppet överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosoc-

direktivet ska ha en vid tolkning och att när pubägarna visar matcherna genomför de en 

överföring eftersom de avsiktligt överför utsända verk via en bildskärm och högtalare. Det är 

enligt domstolen att anses som en överföring till allmänheten då kunderna på puben utgör en 

“ny publik”, eftersom upphovsmännen inte beaktat att de skulle ta del av verket när det sänds. 

Domstolen avslutar sitt resonemang med påpekandet att det inte saknar betydelse om 

överföringen enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet gjordes i vinstsyfte. Domstolen ansåg att 

pubägarna hade ett vinstsyfte då de drar vinning av överföringen genom att locka kunder.  

Detta fastställande gällande vinstsyftet har varit betydande i senare praxis vid en bedömning 

om det rör sig om en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet. Detta 

kommer vi se i det nedan nämnda GS Media-målet där EUD utvecklar sitt resonemang 

angående vinstsyfte och hur det kan påverka den individuella bedömningen som görs från fall 

till fall.   

6.4 Mål C-466/12, Svensson 
Svenssonmålet var det första målet där domstolen uttalade sig om det, i och med Infosoc-

direktivet, nya begreppet överföring till allmänheten vid länkning på internet. Trots det så 

                                                           
52 C-306/05 p. 40, 42. 
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bygger domstolens resonemang om ny publik och överföring till allmänheten på tidigare 

förhandsavgöranden. 

6.4.1 Bakgrund till Svensson-målet 
Klagandena i målet, som alla var journalister, hade skrivit tidningsartiklar som publicerats i 

Göteborgsposten och på Göteborgspostens hemsida. Svarande i målet, Retriever Sverige 

(Retriever), drev en webbplats som tillhandahöll listor med länkar som dirigerade användarna 

vidare till artiklar som skrivits på andra webbplatser. 

6.4.2 Tingsrätt och hovrätt 
Klagandena väckte talan mot Retriever vid Stockholms tingsrätt och yrkade skadestånd av 

anledning att Retriever, utan tillåtelse, nyttjat deras artiklar genom att göra dem tillgängliga för 

sina kunder. 

Stockholms tingsrätt ogillade klagandenas talan. Detta överklagades till Svea Hovrätt där 

klagandena gjorde gällande att Retriever gjort intrång i deras ensamrätt att göra verken 

tillgängliga för allmänheten. 

Retriever bestred talan och hade som stöd att länkning till verk som överförts till allmänheten 

på andra webbplatser ej utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. De anförde även att det 

ej förekommit någon överföring av skyddade verk utan det enda de gjort var att ange de 

webbplatser där de verk som deras användare var intresserade av fanns. 

Svea Hovrätt förklarade i och med dessa omständigheter målet vilande och ställde följande 

frågor till EUD. 

"1) Om någon annan än innehavaren av upphovsrätten till ett visst verk tillhandahåller en 

klickbar länk till verket på sin webbsida, är det då fråga om överföring till allmänheten av verket 

på sådant sätt som avses i artikel 3.1 i [direktiv 2001/29]? 

2) Påverkas bedömningen [av fråga 1] av om verket som länken hänvisar till finns på en 

webbsida på internet som kan kommas åt av envar utan begränsningar eller om åtkomsten är 

begränsad på något sätt? 

3) Bör man, vid bedömningen [av fråga 1], göra någon skillnad mellan fallen då verket, efter 

att användaren klickat på länken, presenteras på en annan webbsida respektive då verket efter 

användarens klickande presenteras på ett sätt som ger intryck av att det sker på samma 

webbsida? 

4) Är det möjligt för en medlemsstat att föreskriva ett mer omfattande skydd för 

upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden 

än vad som följer av artikel 3.1 i (direktiv 2001/29)?” 

6.4.3 EUD:s tolkning 
EUD meddelade att frågorna 1-3 skulle besvaras gemensamt föra att få klarhet i huruvida artikel 

3.1 i Infosoc-direktivet ska tolkas på så sätt att länkning på en webbplats till skyddade verk, 

som finns tillgängliga på en annan webbplats, utgör överföring till allmänheten, om verken är 

tillgängliga utan begränsningar på den andra webbplatsen. 

Av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet följer det att upphovsmännen har en ensamrätt att förbjuda 

eller tillåta varje överföring till allmänheten av deras verk. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/CELEX32001L0029?src=document
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EUD konstaterade att begreppet överföring till allmänheten innehåller två kumulativa rekvisit, 

nämligen överföring av ett verk och överföring av detta verk till allmänheten. De meddelade 

vidare att rekvisitet överföring i detta hänseende ges en vidsträckt innebörd. Detta för att 

säkerställa att upphovsmännen får en hög skyddsnivå. Av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet 

framgår det att, för att det ska föreligga en överföring, är tillräckligt att verket görs tillgängligt 

för en publik, oavsett om publiken utnyttjat denna möjlighet eller inte. I och med detta kom 

domstolen fram till, under de förutsättningar som är aktuella i det nationella målet, att länkning 

till skyddade verk utgör både tillgängliggörande och överföring i den mening som avses i 

bestämmelsen. 

När det gäller det andra rekvisitet, överföring till allmänheten, framgår det av artikel 3.1 i 

Infosoc-direktivet att det med uttrycket “allmänhet” menas ett obestämt antal potentiella 

mottagare och förutsätter dessutom ett ganska stort antal personer. En överföring genom länkar 

från en webbplats avser alla potentiella användare av webbplatsen, d.v.s. ett obestämt och 

relativt stort antal mottagare, och förevarande fall ses därför som en överföring till allmänheten. 

EUD meddelade dock vidare att en överföring av det slag som var aktuellt i det nationella målet, 

d.v.s. en överföring av samma verk som finns på den ursprungliga webbplatsen och som i likhet 

med den ursprungliga överföringen genomförts med samma teknik, endast ses som en 

överföring till allmänheten om den är riktad till en ny publik. Med ny publik menas en publik 

som upphovsmännen inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga 

överföringen. EUD konstaterade att eftersom den ursprungliga överföringen tillgängliggjorde 

verken på en obegränsad webbplats var den riktad till en publik som omfattas av samtliga 

internetanvändare. Därmed skulle även de användare av Retrievers webbplats ses som en del 

av den publik som upphovsmännen beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga 

överföringen. 

Om det inte är fråga om en ny publik krävs således inget medgivande från verkens upphovsmän 

för en överföring genom hyperlänkar. 

På grund av det ovan konstaterade besvarade EUD frågorna 1-3 följande. Artikel 3.1 i Infosoc-

direktivet ska tolkas så att tillhandahållandet av länkar på en webbplats som dirigerar 

användarna till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör en överföring 

till allmänheten i enlighet med bestämmelsen. 

Vid sin respons på den nationella domstolens fjärde fråga resonerade EUD på följande sätt. Det 

framgår av bl.a. skälen 1, 6 och 7 till Infosoc-direktivet att direktivet har till syfte att motverka 

rättsliga olikheter och osäkerhetskällor som påverkar skyddet av upphovsrätten. Om en 

medlemsstat gavs rätten att föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att 

begreppet överlåtelse till allmänheten skulle omfattas av fler förfoganden än de som framgår 

av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet skulle det skapa rättsliga skillnader och därmed rättslig 

osäkerhet för tredje parter. 

Svaret på den fjärde frågan blev således att artikel 3.1 i Infosoc-direktivet ska tolkas på ett 

sådant sätt att den utgör ett hinder för medlemsstater att föreskriva om ett utvidgat skydd till 

upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfattas av fler 

förfoganden än de som framgår av bestämmelsen. 

6.4.4 Sammanfattning av målet 
Artikel 3.1 i Infosoc-direktivet ska tolkas på ett sätt som gör att tillhandahållandet på en 

webbplats av länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, ej utgör överföring 
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till allmänheten i den mening som avses med bestämmelsen. För att länkning till verk ska träffas 

av bestämmelsen krävs det att länkningen leder till att en annan publik än den som 

upphovsmännen hade i åtanke när de lämnade sin tillåtelse till den ursprungliga överföringen 

får del av verket. 

Artikeln utgör även hinder för medlemsstater att föreskriva om ett mer omfattande skydd för 

upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfattas av fler 

förfoganden än de som avses i bestämmelsen. 

6.5 BestWater målet (C-348/13) 

Några månader efter Svenssonmålet kom ett liknande mål där EUD skulle svara på om 

infogandet av annans verk på en egen webbplats, som gjorts tillgängligt för allmänheten på en 

annan webbplats, utgör överföring till allmänheten enligt 3.1 i Infosoc-direktivet även om 

verket inte överförts till ny publik eller genom annan teknik.  

Bakgrunden till målet var att BestWater hade lagt upp en reklamfilm för den egna verksamheten 

på YouTube. Två konkurrenter hade sedan publicerat reklamfilmen på sina egna webbsidor 

genom inbäddade länkar till YouTube. Användandet av inbäddade länkar innebär att det 

material som visas streamas från den hemsida där det finns publicerat, d.v.s. YouTube, och 

lagras därmed inte på hemsidorna där filmen visas, d.v.s. konkurrenternas. Skillnaderna i 

omständigheterna mellan Svenssonmålet och BestWater är således att det i BestWater målet 

handlade om inbäddade länkar och i Svenssonmålet hyperlänkar.  

EUD meddelade dock, med hänvisning till att domstolen i Svenssonmålet slagit fast att det inte 

spelar någon roll hur verket presenteras på hemsidan, att denna omständighet inte ska mätas 

någon vikt och att inbäddning inte i sig innebär att verket görs tillgängligt för en ny publik. 

Förutsatt att verket finns fritt tillgängligt på den webbsida som länken hänvisar till antas den 

publik som upphovsrättsinnehavaren tog hänsyn till i och med sin ursprungliga tillåtelse för 

överföringen omfatta samtliga internetanvändare. 

6.6 Canal+-målet (B 3510-11) 

6.6.1 Omständigheterna i målet 
Hösten 2007 tillhandahöll Canal+ (C More entertainment AB producerade sändningen) 

direktsända webbsändningar av ishockeymatcher som en pay per view-tjänst. Matcherna kunde 

beställas via Canal+ hemsida och för att få tillgång till matcherna krävdes det en registrering, 

godkännande av användarvillkor samt betalning med kontokort. Användaren fick matchen via 

en länk som för användaren var osynlig, en skyddsåtgärd för att den ej skulle spridas. En 

tekniskt lagd person kunde dock med vissa medel få fram länken. Den svarande, LS, hade som 

hobby att driva en webbsida om sitt favoritlag, Södertälje sportklubb. Besökare på sidan 

skickade länkar till LS i chatten som han sedan la upp under rubriken “Länktips från chattare”. 

LS åtalades vid tingsrätten för brott mot upphovsrättslagen och åklagaren gjorde gällande att 

LS uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet gjort intrång i C Mores upphovsrätt av tv-

sändningar av ishockeymatcher. Enligt åklagaren hade även LS i sitt förfarande gjort intrång i 

C Mores rätt till de upptagningar av rörliga bilder, repriser, som även ingick i sändningarna.  

6.6.2 Tingsrättens bedömning 
Tingsrätten hade till uppgift att bedöma om en sändning av en ishockeymatch erhöll verkshöjd 

i upphovsrättslagens mening samt om LS tillhandahållande av länkarna skulle anses vara ett 

förfogande över verket. Rätten fann att sändningen erhöll upphovsrättsligt skydd, d.v.s. att C 

More hade exklusiv rätt att tillgängliggöra verket för allmänheten. I frågan gällande om LS 

tillhandahållande av länkarna innebar en överföring till allmänheten hänvisade tingsrätten till 
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det ovannämnda MP3-målet. Även om Infosoc-direktivet hade införts ansåg tingsrätten att 

HD:s tidigare dom var prejudicerande. Tingsrätten biföll åtalet i sin helhet och dömde LS till 

brott mot upphovsrättslagen.  

6.6.3 Hovrättens bedömning 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom, då hovrätten inte kom fram till att sändningen erhöll 

verkshöjd eftersom sändningen saknade originalitet. Hovrätten kom dock fram till att 

reprisbilder och slowmotion-sekvenser i sändningen erhöll skydd genom upphovsrättslagens 

stadgande av närstående rättigheter. Hovrätten dömde således LS endast för intrånget av 

reprisbilderna.  

6.6.4 Högsta domstolens bedömning 
Målet fick prövningstillstånd till HD som begärde ett förhandsavgörande av EUD gällande fem 

frågor hur artikel 3.1 respektive 3.2 i Infosoc-direktivet ska tolkas. Frågorna 1-4 gällande artikel 

3.1 Infosoc drogs sedermera tillbaka eftersom HD fått svar på sina frågor i fallet Svensson och 

endast tolkningen gällande artikel 3.2 Infosoc efterfrågades. Frågan gällde om medlemsstaterna 

får ha ett vidare skydd än vad som gäller i artikel 3.2.  

HD anförde i sitt domskäl, med hänvisning till Svensson-målet att LS tillhandahållande av 

länkarna utgjorde en överföring till allmänheten då LS bl.a. hade nått en ny publik. I den andra 

frågan, om sändningen erhöll upphovsrättsligt skydd, var HD inte enig. Med tre röster mot två 

kom HD fram till samma bedömning som hovrätten, d.v.s. att sändningen uppfyllde kriterierna 

för att erhålla skydd. LS dömdes endast för intrånget gällande reprisbilderna, som LS inte hade 

överklagat från hovrättens dom.  

6.7 GS Media-målet 

6.7.1 Bakgrund till tvist 
Utgivaren till tidningen Playboy, Sanoma, erhöll via en fotograf ensamrätt av fotografier som 

var tänkta att publiceras i tidningens decembernummer år 2011. GS Media, som är svarande i 

målet, bedriver en webbplats vid namn GeenStijl. I oktober 2011 mottog GeenStijl ett 

meddelande innehållande en hyperlänk. Hyperlänken ledde till en australiensisk 

datalagringswebbplats, som i sin tur hade nedladdningsbara filer till upphovsrättsskyddade 

fotografier. Sanoma, som ägde rättigheterna till bilderna, begärde omedelbart att GS Medias 

moderbolag skulle förhindra spridningen av fotografierna på webbplatsen Geenstijl.  Istället för 

att radera hyperlänken valde Geenstijl att publicera en artikel med fotografierna beskärda samt 

ännu en länk till Filefactorys sida där bilderna i sin helhet var tillgängliga. Efter flertalet 

uppmaningar valde GS Media ändå att inte ta bort länken och Sanoma m.fl. väckte sedan talan 

i nederländsk domstol.  

 

6.7.2 Nederländska domstolens bedömning 
Rechtbank Amsterdam gick på Sanomas linje och biföll till stor del Sanomas talan. Gerechtshof 

Amsterdam (Appellationsdomstolen i Amsterdam, Nederländerna) upphävde avgörandet och 

ansåg att GS Media inte hade gjort intrång i fotografens upphovsrätt med de hyperlänkar som 

de publicerat. Gerechtshof Amsterdam motiverade detta med argumentet att fotografierna redan 

offentliggjorts på Filefactorys webbplats. Domstolen gjorde dock bedömningen att GS Media 

hade gjort intrång i fotografens upphovsrätt med de fotografier som de publicerat. Domstolen 

kom även fram till att GS Media, på grund av hyperlänkarna, agerat rättsstridigt mot Sanoma 

m.fl., då hyperlänkarna till de olagligt uppladdade fotografierna gjorde det enklare för 

internetanvändarna att hitta dem. 
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GS Media valde att överklaga avgörandet till Högsta domstolen i Nederländerna (Hoge Raad 

der Nederlanden), som i sin tur begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  

 

Frågorna som EU-domstolen skulle besvara var i huvudsak följande: 

 

a) ”Rör det sig om en ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i 

direktiv 2001/29 om någon annan än upphovsrättsinnehavaren med hjälp av en 

hyperlänk på en webbplats som vederbörande driver hänvisar till en allmänt tillgänglig 

webbplats som drivs av en tredje man, på vilken verket har gjorts tillgängligt för 

allmänheten utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd?” 

 

b)  ”Har det för svaret på frågan ovan betydelse huruvida verket inte tidigare på något 

annat sätt har publicerats för allmänheten med upphovsrättsinnehavaren samtycke?” 

               c) ”Har det någon betydelse huruvida den som tillhandahåller hyperlänken känner till eller 

borde känna till att upphovsrättsinnehavaren inte har lämnat sitt tillstånd till att verket 

tillhandahålls på den i fråga 1 a nämnda webbplats som drivs av en tredje man och, i 

förekommande fall, känner till eller borde känna till att verket inte heller på annat sätt 

tidigare har överförts till allmänheten med upphovsrättsinnehavarens samtycke?” 

6.7.3 EU-domstolens tolkning 
Domstolen hade således uppgiften att tolka om tillhandahållandet på en webbplats av en 

hyperlänk till skyddade verk, som redan olovligen är fritt tillgängliga på en annan webbplats, 

ska utgöra en “överföring till allmänheten” enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet. Domstolen 

fastslog att medlemsstaterna ska ge upphovsmännen ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje 

överföring till allmänheten av verket. Detta gäller både trådbunden som trådlös väg, med kravet 

att verket finns tillgängligt för allmänheten och de kan få tillgång från den plats och tid som de 

själva väljer.  

Uttrycket “överföring till allmänheten” preciseras som tidigare nämnt inte i artikel 3.1 i Infosoc-

direktivet och domstolen ansåg därför att de skulle tolka artikeln utifrån de mål som eftersträvas 

med direktivet och i det sammanhang som den tolkade bestämmelsen ingår i. Domstolen 

hänvisade således till skälen i direktivet, initialt till skäl 9 och 10 som lägger grunden till 

direktivets huvudsakliga syfte. Syftet med Infosoc-direktivet är som ovan nämnt att stärka 

skyddet för upphovsmännen, vilket blev domstolens utgångspunkt. Med denna utgångspunkt 

ansåg domstolen att begreppet “överföring till allmänheten” ska få en vidsträckt tolkning, vilket 

även framgår i skäl 23 i Infosoc-direktivet.  

Tolkningen ska även göras i beaktning till en skälig avvägning mellan 

upphovsrättsinnehavarens rättigheter och de intressen och grundläggande rättigheter som 

tillkommer användarna av det skyddade alstret, vilket framgår av skälen 3 och 31 i Infosoc-

direktivet. Särskilda rättigheter som beaktas är användarnas yttrandefrihet och 

informationsfrihet samt allmänintresset, som stadgas i artikel 11 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. En precisering av begreppet överföring till allmänheten 

förutsätter en individualiserad bedömning till varje fall, vilket framgår av bland annat mål 

C-162/10. Domstolen meddelade att bedömningen ska ske utifrån “flera kompletterande, ej 

självständiga och av varandra beroende kriterier”53, d.v.s. att de både kan bedömas enskilt och 

hur de samspelar tillsammans. Ett viktigt kriterium är användarens handlande och om det 

skedde med uppsåt. Frågan är då om användaren har full kännedom om följderna, d.v.s. att ge 

                                                           
53 C-160/15, p. 34.  
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sina kunder fri tillgång till ett skyddat verk, samt att de i princip inte hade kunnat få tillgång till 

verket utan användarens uppsåtliga handlande.   

Ett kriterium är att det ska spridas till allmänheten, och EU-domstolen hänvisar till tidigare 

avgöranden där allmänheten har blivit “preciserad”. Det ska avse ett obestämt antal potentiella 

mottagare och dessutom ska det vara till ett ganska stort antal personer. För att det ska anses 

som överföring till allmänheten ska det skyddade verket överförts genom en ny sorts teknik 

som skiljer sig från den tidigare överföringen, eller att det i alla fall sker till en “ny publik”. 

Med ny publik menas en publik som upphovsrättsinnehavarna inte beaktade när de lämnade 

tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten.  

Ett tredje kriterium som EU-domstolen tidigare diskuterat är att det inte helt saknar betydelse i 

vilket fall en överföring till allmänheten som avses med artikel 3.1 i Infosoc-direktivet sker i 

vinstsyfte.  

Utifrån främst dessa kriterier ansåg domstolen att de hade möjlighet att avgöra huruvida 

tillhandahållandet av en hyperlänk till skyddade verk, som finns tillgängligt på en webbplats 

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, ska utgöra en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 

i Infosoc-direktivet.  

Domstolen hänvisade till tidigare avgöranden (Svensson och BestWater) där ett 

tillhandahållande av hyperlänkar inte har lett till ansvar. Dock har förutsättningarna i dessa 

avgöranden varit sådana att verken varit tillgängliga på en annan webbplats med 

rättighetsinnehavarens samtycke, vilket innebär att det inte har överförts till en ny publik.  

Det har inte framkommit av domarna att ett tillhandahållande på en webbplats, av hyperlänkar 

till skyddade verk som gjorts tillgängliga på en annan webbplats olovligen, ska falla utanför 

begreppet överföring till allmänheten. Istället menar domstolen att avgörandena bekräftar 

vikten av ett tillstånd, då varje överföring kräver ett tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.   

EU-domstolen går kortfattat in i diskussionen gällande information- och -yttrandefrihet, vilket 

GS media, den tyska, portugisiska och slovenska domstolen samt Europeiska kommissionen 

gjort gällande att i det fall EU-domstolen skulle komma fram till att GS media ska ha ett 

mellanhandsansvar, skulle det leda till en inskränkning av dessa friheter. Domstolen nämnde i 

stort sett endast att friheterna finns och stadgas i artikel 11 i stadgan.  

Domstolen går sedan in på det som är det mest intressanta i målet, kännedomspresumtionen. 

Det görs gällande att det kan vara svårt, särskilt för enskilda, att veta och kontrollera om 

länkarna leder till ett skyddat verk, och om rättighetsinnehavaren har gett tillstånd till 

publiceringen. Underlicenser som upplåtits kan också försvåra kontrollen av de publicerade 

verken.  

Vid den individualiserade bedömningen ska främst de ovanstående kriterierna ligga till grund 

för bedömningen om det rör sig om en “överföring till allmänheten”. Domstolen gör tolkningen, 

vad gäller vinstsyftet, att den som inte haft ett vinstsyfte vid tillhandahållandet, inte rimligen 

kan känna till att verket publicerats på webbplatsen utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. 

Bedömningen görs att om den person som tillhandahållit hyperlänkar utan vinstsyfte, saknar 

full insikt i sitt agerande att ge användare tillgång till ett verk som olagligen publicerats på 

internet. Kan det dock konstateras att personen haft kännedom, t.ex. genom underrättelse av 

upphovsrättsinnehavaren, så kan tillhandahållandet av länken utgöra en överföring till 

allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet.  
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Motsatsvis, alltså när ett tillhandahållande sker i vinstsyfte, kan det förväntas att denne utför en 

nödvändig kontroll för att säkerhetsställa att verket inte olagligen publicerats på internet. Detta 

leder till en presumtion om att tillhandahållaren av länken har kännedom att verket möjligtvis 

publicerats utan tillstånd. Detta innebär att bevisbördan förflyttas till den svarande. Kan inte 

den som tillhandahåller länken för vinstsyfte motbevisa att den inte haft kännedom, är det att 

anse som en överföring till allmänheten i enlighet med artikel 3.1 i Infosoc-direktivet.  

Att länkningen sker i vinstsyfte är dock oväsentligt i de fall länkningen inte sker till en “ny 

publik”. Rekvisitet “ny publik” måste uppfyllas för att det ska ske en överföring till 

allmänheten. Sker ingen överföring till allmänheten, är inte heller artikel 3.1 i Infosoc-direktivet 

tillämplig. Domstolen framhåller att tolkningen av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet ska 

säkerhetsställa den höga skyddsnivå som eftersträvas med direktivet. Med detta som bakgrund 

kan således upphovsrättsinnehavarna inte bara agera mot den första publiceringen av det 

skyddade verket på en webbplats, utan även mot de som i vinstsyfte tillhandahållit en hyperlänk 

till verket, samt mot de som inte hade vinstsyfte men kan konstateras att den haft kännedom om 

den olagliga publiceringen.  

GS Media, som driver webbplatsen Geensijl i vinstsyfte, har publicerat hyperlänkar som leder 

till ett olagligen publicerat verk. Då GS Media inte kan bevisa att de inte haft kännedom, är det 

att anse genom presumtion att de haft full kännedom om att verket var publicerat olagligen. Då 

den hänskjutande domstolen har redogjort att det rör som om en “överföring till allmänheten”, 

ser EU-domstolen ingen anledning att pröva detta.  

6.7.4 Domstolens beslut 
Domstolen meddelade att “För att avgöra huruvida tillhandahållandet på en webbplats av 

hyperlänkar till skyddade verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats utan tillstånd 

från upphovsrättsinnehavaren, utgör en ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i 

artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället, ska denna bestämmelse tolkas så, att det ska slås fast om dessa länkar 

tillhandahållits utan vinstsyfte av en person som inte kände till eller som inte rimligen kunde 

känna till att dessa verk olagligen offentliggjorts på den andra webbplatsen, eller om dessa 

länkar tvärtom tillhandahållits i vinstsyfte, varvid personen i denna situation ska presumeras ha 

sådan kännedom.” 

Domstolens beslut och särskilt kännedomspresumtionen när tillhandahållandet sker i vinstsyfte 

kommer att diskuteras vidare i analysdelen.  

6.8 Efter GS media-målet 
Eftersom GS Media-målets dom meddelades så sent som september 2016 (skrivande stund maj 

2017), finns det inte mycket praxis på området som det går att ta del av, i vart fall för svensk 

och engelsktalande. Det finns dock två mål från Attunda tingsrätt på området, som i 

bedömningen har en tydlig koppling till EUD:s tolkning i GS Media-målet.  

6.8.1 YouTube-målen (FT 11052-15 respektive FT 6414-15) 
Rebecka Jonsson väckte talan i två separata mål mot “Les Éditions de l´Avenir S.A.” från 

Belgien och “Société du Journal L´est Republicain” från Frankrike. Talan rör upphovsrättsligt 

intrång genom att de olika företagen länkat via deras webbsidor till en otillåtet uppladdad 

videofilm på webbsidan YouTube. Filmen har således varit tillgänglig att se via webbsidorna.  



28 
 

6.8.2 Bakgrund till tvist 
2012 filmade Rebecka Jonsson ett Bungee jump och på filmen kan man se att linan brister för 

den som hoppar. Rebecka Jonsson ansåg att filmen var att anse som ett verk då den uppfyller 

kravet på verkshöjd genom hennes lugn och genom den vinkel som hon filmade i. Utöver detta 

erhåller även filmen skydd, enligt Rebecka Jonsson, då det är en bildupptagning som skyddas 

enligt 46 § URL. Båda företagen hade även fryst en bild från filmen som hade publicerats på 

deras hemsida. Rebecka Jonsson anser även i detta fall att bilden är att anse som ett verk enligt 

URL, samt att den erhåller skydd genom 49a § URL eftersom det är en fotografisk bild.  

Les Éditions de l´Avenir S.A. ansåg att även om filmen erhöll skydd, var den uppladdad på 

YouTube med benämningen “EMBED”, vilket betyder att filmen var fri från rättigheter. 

Société du Journal L´est Republicain ansåg att filmen inte erhöll verkshöjd och ska inte 

betraktas som ett verk i URL:s mening.  Sedermera har Rebecka Jonsson inte invänt mot att 

filmen från början publicerats på Youtube och att en sådan film som är publicerad utan att 

upphovsmannen anmäler, är fritt tillgänglig.  

6.8.3 Tingsrättens bedömning 
I fallet med Les Éditions de l´Avenir S.A. kom tingsrätten fram till att filmen erhöll verkshöjd, 

då tingsrätten uppfattat att parterna var överens om detta.  

I fallet med Société du Journal L´est Republicain kom tingsrätten dock fram till att Rebecka 

Jonsson inte visat att filmen erhöll verkshöjd då svarande motsatt sig detta. Däremot erhöll 

filmen skydd enligt 46 § URL eftersom det är en bildupptagning.  

Tingsrättens bedömning om tillgängliggörande liknar varandra i deras bedömning. Den formen 

av tillgängliggörande i detta fall rör sig eventuellt om en överföring till allmänheten enligt 2 § 

URL. Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon vägledning att finna i svenskt rättspraxis 

om en länkning kan anses vara en överföring till allmänheten och att denna bestämmelse i URL 

uppkom genom Infosoc-direktivet, och begreppet ska tolkas diriktivkonformt.  

Tingsrätten hänvisar i frågan om det är att anse som en överföring till allmänheten till Svensson-

målet där de kom fram till att tillhandahållandet av klickbara länkar av skyddade verk utgör en 

överföring. För att det sen ska ske en överföring till allmänheten ska verket ha överförts till en 

“ny publik”. Tingsrätten hänvisar sedan till GS Media-målet och följer EUD:s resonemang om 

att den som tillhandahåller en klickbar länk till skyddat material måste känt till eller borde känt 

till att verket var publicerat olovligen på den sida som de länkar till. Tingsrätten hänvisar 

sedermera till den s.k. kännedomspresumtionen som EUD kom fram till i GS Media-målet som 

innebär att ifall företagen i detta fall hade ett vinstsyfte presumeras det att de känt till eller borde 

känt till att verket var publicerat olovligen.  Eftersom Rebecka Jonsson förnekar att filmer är 

publicerad på Youtube med hennes medgivande ligger bevisbördan på Les Éditions de l´Avenir 

S.A. och Société du Journal L´est Republicain att visa att de inte haft kännedom eller borde haft 

kännedom, eftersom tingsrätten anser att de har ett vinstsyfte på deras webbplats. Inget av 

företagen kan motbevisa denna presumtion och företagen anses därför ha gjort intrång i 

Rebecka Jonssons ensamrätt att tillgängliggöra sin bildupptagning till allmänheten. 
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7. Analys 
7.1 Disposition av analys 
När Infosoc-direktivet 2001 infördes i EU-rätten kvarstod flera frågor om hur direktivet skulle 

tolkas i takt med digitaliseringens utveckling.     Vi kommer därför att till en början analysera 

de tolkningar av begreppen i artikel 3.1 i Infosoc-direktivet som EUD fastställt genom sina 

förhandsavgöranden. Detta för att klargöra hur det upphovsrättsliga skyddet förändrats i och 

med utvecklingen på internet. 

Av de förhandsavgöranden som gås igenom i den beskrivande delen kommer vi göra en djupare 

analys av de begreppsfastställanden som EUD gör i Svensson-målet och GS Media-målet. 

Domstolens fastställanden i Svenssonmålet analyseras för att svara på frågan om rekvisitet ny 

publik är förenlig med internationell upphovsrätt? 

GS Media-målet analyseras för att detta är det nyaste prejudicerande målet rörande länkning på 

internet, där EUD fastställt en rad nya begrepp, som hjälper oss svara på en del av de 

frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen 

Vidare kommer vi diskutera hur informationsfriheten kan komma att påverkas av det strikta 

mellanhandsansvaret och vilka konflikter som kan uppkomma med syftet att stärka 

upphovsskaparnas skydd, samtidigt som det finns ett stort allmänintresse att ta del av verk på 

internet.  

Analysen kommer att avrundas med en analys av EU-kommissionens förslag för att hitta en 

lösning för mellanhandsansvaret för att sist avsluta med egna avslutande kommentarer över vad 

vi kommit fram till.   

7.2 Analys av GS Media-målet 
Avgörandet i GS Media-målet har minst sagt varit omdiskuterat och gett upphov till frågor som 

rör tillhandahållande av länkar av skyddade verk. I både Svensson och BestWater handlade det 

om verk som var fritt tillgängliga på en annan webbplats, till skillnad från GS Media-målet som 

rör verk som är publicerade olovligen. EUD kom som bekant fram till att det inte rörde sig om 

en överföring när länken ledde till fritt tillgängligt material. Frågan var om det första rekvisitet 

”överföring” var uppfyllt i GS Media-målet. EUD kom som bekant fram till att det rörde sig 

om en överföring, men generaladvokaten Wathelet, var av en annan åsikt i sitt förslag till 

avgörande.  

 

7.2.1 Överföring 
Wathelet hänvisade i sitt förslag inledningsvis till målet Circul Globus Bucureşti (C-283/10) 

där domstolen kom fram till att rätten för överföring inte ska omfatta de åtgärder som inte 

innefattar en ”sändning” eller ”vidaresändning” av ett verk. Även om artikel 3.1 i Infosoc-

direktivet inte innehåller begreppen “sändning” eller “vidaresändning” så gör Wethelet 

tolkningen att överföring till allmänheten även omfattar att “verken görs tillgängliga för 

allmänheten”. Att begreppet “överföring” ska ha en vid tolkning, går enligt Wethlelet i linje 

med Infosoc-direktivets syfte, d.v.s. att skapa en hög skyddsnivå för upphovsmän samt att den 

vida tolkningen av begreppet överföring gör det mer flexibelt och kan följa den tekniska 

utvecklingen. Frågan är om hyperlänken är att anse som en överföring?  

Wethelet gör den bedömningen att trots att länkar gör det enklare för internetanvändaren och 

ger en snabbare och direkt tillgång till materialet, är det inte att anses som en överföring. Länken 

gör inte materialet tillgängligt för allmänheten, eftersom det redan är tillgängligt för 

allmänheten på en annan webbplats. Det är endast den ursprungliga publiceringen som gör 
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verket tillgängligt enligt Wethelet. Resonemanget finner han i FAPL-målet där domstolen 

betonade att utan ett agerande från t.ex. ett hotell att erbjuda en tv-signal på en tv-apparat, hade 

verket inte varit tillgängligt för hotellets kunder. I FAPL-målet hade pubarna tillgängliggjort 

verken till sina kunder med hjälp av tv-skärmar och högtalare, kunderna hade alltså inte kunnat 

ta del av verket om det inte var för pubägarnas agerande. Generaladvokaten gör, till skillnad 

från EUD, den bedömningen att för det ska kunna konstateras att det rör sig om en 

överföring, “ska agerandet från den person som placerar hyperlänkarna vara oundgängligt eller 

nödvändigt för att kunna ta del av verken.”54 Eftersom agerandet att tillhandahålla länkarna inte 

var nödvändigt för internetanvändaren för att kunna ta del av verket, är det inte heller att anse 

som en överföring enligt Wethelet, vilket innebär att det första av de två kumulativa rekvisiten 

är således inte uppfyllt. 

Vi menar att detta resonemang inte bör bortkastas utan kommentar. Även om det skulle försvåra 

för rättighetsinnehavaren att verket inte sprids ytterligare, rör det sig enligt vår mening inte om 

en överföring när verket faktiskt finns tillgängligt på samma plattform som de befinner sig på, 

internet. Länkarna till det skyddade verket förenklar tillgängliggörandet, men kan i sig inte ses 

som en överföring. Trots att Infosoc-direktivet har till syfte att stärka upphovsmännens 

rättigheter, anser vi att EUD:s tolkning är för långt dragen i GS Media-målet. 

7.2.2 Allmänheten 
Vad gäller det andra kumulativa rekvisitet i artikel 3.1 i Infosoc-direktivet att överföringen ska 

ske till “allmänheten”, tycker vi att det saknas ett tydligt resonemang från EUD i GS Media-

målet.  EUD hänvisade som tidigare nämnt till Svensson och förklarade att för att överföringen 

ska ske till allmänheten, ska det antingen göras genom en ny teknik eller till en ny publik.55 

Eftersom det sker på internet är det inte att anse som en ny teknik, utan det måste röra sig om 

en ny publik.56 Om det inte rör sig om en ny publik, kan det inte heller i detta fall röra sig om 

en överföring till allmänheten. Eftersom domstolen tidigare endast har diskuterat “ny publik” i 

samband med överföringar som initialt skett med samtycke anser domstolen att de inte behöver 

följa den fasta praxisen på området med en hänvisning till denna distinktion.57  Syftet med 

Infosoc-direktivet, att höja skyddsnivån för upphovsmännen, ska istället ligga till grund för 

bedömningen om det skett till en ny publik.58 

 

Domstolen kom som tidigare nämnt fram till att det rörde sig om både en överföring och att 

detta skedde till allmänheten (d.v.s. ny publik). Det vi vill diskutera är, kan det verkligen anses 

vara en ny publik bara för att det inte fanns samtycke vid den ursprungliga överföringen. Det 

som kan tala för EUD:s tolkning är att när det sker med samtycke, kan upphovsmannen ta i 

beaktning att hela internet kan ses som en publik. När den ursprungliga överföringen däremot 

sker utan samtycke, kan upphovsmannen varken vänta sig den publik som finns på just den 

webbsidan, eller den publik som blir dirigerad dit via länkar. Att då kunna invända både mot 

den ursprungliga överföringen, men även de efterföljande, kan ses som logiskt ur denna 

synvinkel och ligger i linje med Infosoc-direktivets syfte att höja skyddsnivån inom 

immaterialrätten. 

  

Länkarna på webbsidan GeenStijl riktade sig onekligen till ett obestämt och relativt stort antal 

mottagare, d.v.s. till en publik. Frågan som måste ställas är dock om det sker till en “ny publik”. 

                                                           
54 Förslag till avgörande av generaladvokat Melchior Wathelet, C-160/15, p. 57. 
55 C-160/15, p. 37 
56 C-160/15, p. 42. 
57 C-160/16, p. 52 
58 Ibis.  
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Även i detta fall hade generaladvokaten en annan åsikt än den som EUD kom fram till. Wethelet 

ansåg att begreppet “ny publik” inte ens var tillämpligt i detta fall när upphovsmannen inte 

lämnat samtycke till den ursprungliga överföringen med hänvisning till Svensson där domstolen 

skriver att: 

  

“För det fall en klickbar länk gör det möjligt för användarna av den webbplats på vilken länken 

återfinns att kringgå begränsningar – som ställts upp av den webbplats på vilken det skyddade 

verket finns i syfte att endast abonnenter ska ges tillgång till verket – och således utgör en 

åtgärd utan vilken användarna inte skulle kunna ta del av verken i fråga, ska däremot samtliga 

dessa användare anses utgöra en ny publik som verkens upphovsmän inte tagit i beaktande när 

de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen, vilket innebär att upphovsmännens 

medgivande krävs för en sådan överföring till allmänheten.”59 

  

Enligt praxis i Svensson ska alltså en länk, enligt generaladvokatens tolkning, när det inte finns 

samtycke för den ursprungliga överföringen, inte betraktas som ett tillgängliggörande till en ny 

publik. EUD gör dock en helt annan tolkning och menar att: 

  

“Dessa avgöranden bekräftar tvärtom vikten av ett sådant tillstånd vid tillämpningen av denna 

bestämmelse, eftersom den just föreskriver att varje överföring av ett verk till allmänheten 

kräver tillåtelse av upphovsrättsinnehavaren.”60 

  

Vi delar inte EUD:s uppfattning gällande tolkningen av tillämpligheten av ”ny publik” med 

hänvisning till Svensson och sympatiserar även i detta fall mer med generaladvokatens 

resonemang.  

  

Även om begreppet “ny publik” skulle vara uppfyllt, är det verkligen att anse som en ny publik 

när verket redan finns fritt tillgängligt på en annan webbsida? Här återkommer argumentet att 

det möjligen istället är att anse som att länken förenklar för internetanvändaren att finna det 

skyddade verket. Var agerandet från GS Media nödvändigt för att internetanvändaren skulle 

kunna ta del av verket? Svaret på den frågan är enligt oss nej, eftersom verken kunde nås av 

internetanvändaren på annat sätt än genom GeenStijl.  

  

Vi gör därför samma bedömning som generaladvokaten i denna fråga, d.v.s. att i första hand är 

begreppet inte tillämpligt, men även om det skulle vara det rör det sig inte om en ny publik i 

detta fall. Enligt oss ska därför länkningen i GS Media-målet inte ses som en överföring till 

allmänheten, trots syftet med Infosoc-direktivet att stärka det intellektuella skapandet.  

 

7.3 Kännedomspresumtionen 
I detta avsnitt har vi för avsikt att analysera den s.k. kännedomspresumtionen som har 

uppkommit genom EUD:s avgörande i GS Media-målet. Kännedomspresumtionen utgår som 

sagt från när tillhandahållandet av länkar till upphovsrättsskyddat material görs i vinstsyfte är 

det att anse att den som tillhandahåller denna länk har eller bör ha kännedom om att materialet 

som länken leder till publicerats olovligen. Vi vill diskutera hur EUD kommer fram till detta 

bedömningskriterium, vad ett vinstsyfte är, och går det att länka utan vinstsyfte? Är det rimligt 

att presumera att den som tillhandahåller en sådan länk bör ha insikt i att verket är publicerat 

olovligen? 

                                                           
59 C-466/12, p. 31. 
60 C-160/15, p. 43.  
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7.3.1 Hur har domstolen kommit fram till den s.k. kännedomspresumtionen? 
Det var som tidigare nämnt i GS Media-målet som kännedomspresumtionen “infördes” 

gällande tolkningen av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet. Innan GS Media-målet har dock EUD 

även haft inställningen att ett vinstsyfte inte saknar betydelse i den individuella bedömningen i 

fallet, utan att för den delen komma fram till en kännedomspresumtion. EUD återger, i GS 

Media-målet, det tidigare resonemang som förts gällande vinstsyftets påverkan och hänvisar till 

bland annat FAPL-målet61 som har nämnts i den beskrivande delen. EUD utvecklade inte i 

FAPL vinstsyftets påverkan nämnvärt, utan uttryckte endast att vinstsyftet inte saknar betydelse 

i bedömningen och hänvisade vidare till resonemanget i SGAE-målet.62  

EUD följde som tidigare nämnts det resonemang som EUD fört i praxis, att vinstsyftet inte 

saknar betydelse, men på vilket sätt saknar det inte betydelse? I den individuella bedömningen 

när tillhandahållandet av länken av ett olovligen publicerat verk, ansåg EUD att privatpersoner 

som ej har vinstsyfte inte ska behöva bevisa att de inte kände till den olovliga publiceringen.63 

Denna bedömning grundas troligen i tanken som finns om den “svaga privatpersonen” mot ett 

vinstdrivande företag, som inte är ett ovanligt resonemang inom rättsväsendet och är ett 

kännetecken i bl.a. konsumenträtten. 

Motsatsvis, när verksamheten drivs i vinstsyfte, anser istället domstolen att det kan presumeras 

att den som tillhandahåller länken som publicerats olovligen kände till eller borde känt till att 

samtycke från upphovsmannen inte förelåg.64 Eftersom det finns ett vinstsyfte, anser EUD att 

det ligger på den som tillhandahåller länken att undersöka om det har funnits samtycke för 

publiceringen.  

7.3.2 Vilka ”träffas” av kännedomspresumtionen? 
För att det ska kunna föreligga en presumtion om att den som tillhandahåller en länk till ett 

olovligen publicerat verk krävs det som sagt ett vinstsyfte. Frågan som uppstår i samband med 

presumtionen är, hur definieras ett vinstsyfte? Räcker det med att en bloggare har reklam på en 

sida, eller ska det röra sig om ett större kommersiellt syfte kopplat till just “överföringen”?  

I FAPL och SGAE kan det ses som självklart att det finns ett vinstsyfte. Pubägarna lockade 

kunder genom att sända matcherna och tv-sändningarna i SGAE var en del av hotellets paket 

när kunderna bokade rummen. Domstolen har varit mycket försiktig att uttala sig om vad ett 

vinstsyfte är och ger till synes utrymme för en bred tolkning. Ett vinstsyfte är enligt domstolen 

när användaren kan dra en ekonomisk vinning av överföringen genom att locka till sig kunder, 

som påverkar antalet kunder på anläggningen.65 Detta ger uppenbarligen inte mycket till 

vägledning och de flesta hade nog önskat att vinstsyftet hade definieras ytterligare i GS Media-

målet, vilket EUD tyvärr inte gjorde. EUD ansåg, och kommenterade endast i förbifarten att 

GS Media driver webbplatsen GeenStijl i vinstsyfte. Vi gör därmed den breda tolkning, utifrån 

EUD:s bedömningar i praxis, att ett vinstsyfte föreligger oavsett om kunder faktiskt lockas till 

sidan eller anläggningen, utan en helhetsbedömning får göras om ex. webbsidan har ett 

finansiellt syfte. Vi ser inte heller att omfattningen av vinster eller vinstsyftet tas i beaktning, 

utan att bedömningen endast görs om det föreligger ett vinstsyfte eller ej.  

                                                           
61 C-160/15, p. 38.  
62 C-403/08, p. 204.  
63 C-160/15, p. 47. 
64 C-160/15, p. 51.  
65 C-117/15, p. 51. 



33 
 

7.3.3 I vilka tillfällen finns det inte ett vinstsyfte på internet?  
Det är ostridigt att privatpersoner ej träffas av vinstsyfte men hur ser situationen ut vid t.ex. 

hobbyverksamhet? En jämförelse i svensk rätt kan göras till skatterättens område där en av 

förutsättningarna för att en verksamhet ska klassas som hobby är att verksamheten saknar 

vinstsyfte.66 

Det finns mängder av bloggar på internet som bedrivs som hobby men där bloggaren ändå får 

en viss inkomst av t.ex. småskaliga undersökningar eller annonser. Vad händer om bloggaren 

på sin sida länkar till olovligen upplagt och upphovsrättsskyddat material och sidan p.g.a. 

länken får ökad trafik som leder till ökade intäkter? Ska det undersökas om själva 

länkningsåtgärden i sig görs i vinstsyfte eller är det bara av relevans om hela hemsidan där 

länken finns bedrivs i vinstsyfte? Träffas hen, trots att bloggen bedrivs som hobby, av det 

vinstsyfte som uttalats i GS Media-målet och därmed även av kännedomspresumtionen? I och 

med EUD:s anförande i GS Media-målet67 bör svaret bli att så länge hemsidan där länken finns 

bedrivs utan vinstsyfte, vilket den gör om verksamheten klassas som hobby, så ses inte 

länkningen som en överföring till allmänheten i den mening som framgår av 3.1 Infosoc-

direktivet.     

7.3.4 EU-domstolens retroaktiva påverkan?  
Något som ska betonas vid diskussionen av vilka som träffas av kännedomspresumtionen är 

den retroaktiva påverkan som tolkningen innebär. Huvudregeln vad det gäller lagar, är att de 

ska vara framåtverkande. Det innebär att från tillkomsten av lagen blir något otillåtet, men kan 

inte användas retroaktivt. Till skillnad från lagar och författningar är prejudikat i sig redan 

retroaktiva, eftersom domstolen dömer något i stunden som hade hänt tidigare. Vad gäller 

rättspraxis finns det inte, i alla fall i svensk rätt, inget retroaktivitetsförbud. Hur långt tillbaka 

rättspraxis kan ha en retroaktiv påverkan är oklart,68 och ingenting som vi i denna uppsats har 

till syfte att lägga en större vikt vid. Det som är intressant är att kännedomspresumtionen kan 

tillämpas i de fall när ett tillhandahållande av en länk av upphovsrättsskyddat material i 

vinstsyfte skedde även innan GS Media-målet.  

Detta kan vi se i exempel YouTube-målet i Attunda tingsrätt. Tillhandahållandet skedde innan 

avgörandet i GS Media-målet, när det inte var tal om en kännedomspresumtion. Den retroaktiva 

påverkan som EU-domstolens tolkning ger upphov till kan således komma att få oanade 

konsekvenser för de som tillhandahållit denna typ av länkar. Hur långt tillbaka 

kännedomspresumtionen har en retroaktiv påverkan kan vi dessvärre inte svara på, utan det är 

något som möjligtvis kommer att prövas i domstol i framtiden.  

7.3.5 Kännedomspresumtionen, en rimlig form av mellanhandsansvar? 
Frågan som uppkommer med denna presumtion blir naturligt om det är rimligt att anta att den 

kände till eller borde ha känt till att det inte förelåg samtycke. Denna analys kommer till stora 

delar att utgå från både vårt subjektiva tyckande och vissa egna kopplingar till upphovsrätten 

område.  

Om vi återkopplar till målen i Attunda tingsrätt, där webbplatserna ansågs ha ett vinstsyfte och 

därför presumeras att känna till att verket var olovligen publicerat, kan vi se att det ställs 

mycket, om inte orimliga enligt vårt tycke, höga krav i deras undersökningsplikt. Det ska 

                                                           
66 Gyland, C., Jakobsson, O., Skatterätt- En introduktion, s. 52. 
67 C-160/15, p. 47. 
68 Scheiman, S., Prejudikats tidsmässiga tillämplighet, SvJT 2015, s. 759.                                                     
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naturligtvis tas i beaktning att det endast är en dom från första instans men det är ett av få praxis 

som finns på området sen GS Media-målet.  

Enligt upphovsmannen var filmen uppladdad på Youtube utan samtycke. Upphovsmannen 

kunde dock inte visa att detta skedde utan samtycke eller på något sätt förklara hur filmen har 

laddats upp, eftersom filmen enligt målsägarens mening inte laddats upp någon annanstans på 

internet. Målsägaren har inte heller anmält till Youtube att filmen är publicerad utan hennes 

samtycke, samt att filmen haft benämningen “EMBED”, vilket innebär att den är fri från 

rättigheter.  

Tingsrätten menar i sitt domskäl, med hänvisning till GS Media-målet, att det är upp till 

företagen att bevisa att filmen inte skulle vara publicerad utan upphovsmannens samtycke. Den 

omvända bevisbörda gör det, enligt vår mening, mycket svårt för de svarande att gå vinnande 

ur målet, eftersom det rent praktiskt måste visa på motpartens handlande som skedde digitalt.   

En annan aspekt gällande kännedomspresumtionen är utformningen av upphovsrätten. Som vi 

kortfattat gick igenom i inledningen av uppsatsen är upphovsrätten en speciell form av 

äganderätt, eftersom rätten sker formlöst och de immateriella rättigheterna i sig inte går att ta 

på. En person kan således erhålla ett skydd som den inte ens vet om själv, eftersom någon 

prövning ej sker vid en ex. registrering. Från en utomstående, d.v.s. en mellanhand, är det inte 

enklare att avgöra om det föreligger ett upphovsrättsligt skydd eller inte. Eftersom rättigheten 

inte registreras, kan det även vara svårt att veta vem som innehar rättigheten. Det kan betyda 

att det finns ett samtycke att ex. filmen publiceras, men det har inte varit rätt person att ge det 

samtycket. Något som försvårar och problematiserar mellanhandens försök att identifiera den 

rätte upphovsmannen att ge samtycke är förekomsten av underlicensiering som är vanlig inom 

upphovsrättens område. De ekonomiska rättigheterna till ett verk, som vi nämnt tidigare, kan 

överlåtas från upphovsmannen och en tredje part kan således ha bestämmanderätten vart och 

om ett verk ska publiceras.  

Utifrån dessa aspekter anser vi att undersökningsplikten för mellanhänder med vinstsyfte ställer 

alltför höga krav. Med tanke på upphovsrättens utformning och de underlicenser som präglar 

marknaden blir det i praktiken allt för problematisk för en mellanhand att undersöka om 

materialet i första hand erhåller skydd, och i andra hand om det föreligger ett samtycke vid 

publiceringen. Eftersom det inte endast är multinationella ekonomiskt starka företag som träffas 

av kännedomspresumtionen menar vi att “vinstdrivande” företag inte heller har de ekonomiska 

möjligheterna att juridiskt granska det material som de vill länka till. Följden av detta kan 

istället bli att mindre företag, och sådana som kanske inte ens ser sig som vinstdrivande, i rädsla 

om att länka till skyddat material istället väljer att inte länka alls. Vi tror därför att denna rädsla 

kan komma att hämma både internetupplevelsen och informationssamhället i stort.  

7.4 Ligger vårt resonemang i linje med Infosoc-direktivets syfte? 
Syftet med Infosoc-direktivet är, som vi nämnt flertalet gånger, att ge upphovsmännen ett mer 

omfattande skydd i takt med digitaliseringens utveckling. Vi menar dock att detta syfte i sig 

inte kan leda till helt fria tolkningar av direktivets artiklar endast för att uppfylla det 

ursprungliga syftet.  Vi finner, med stöd i generaladvokaten Wethelets resonemang, att 

förenklingen av spridningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte kan anses som en 

överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i Infosoc-direktivet. När materialet redan finns fritt 

tillgängligt på en annan webbplats kan det inte ses som ett tillgängliggörande, då verket redan 

är tillgängligt för internetanvändaren. Detta bör, enligt vår mening, leda till att upphovsmannen 

endast ska kunna invända mot den ursprungliga överföringen. Med detta sagt anser vi att syftet 
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med att stärka upphovsmännens rättigheter inte ska inskränka allmänhetens intresse av 

internetupplevelsen och en fortsatt utveckling av informationssamhället. 

7.5 Begreppet ”ny publik” vid länkning förenlig med internationell 
upphovsrätt? 
Jan Rosén och Claes Granmar har i sin artikel “Länkning på internet- EU-domstolen i konflikt 

med internationell rätt” kritiskt granskat den senaste utvecklingen av rekvisitet ”ny publik” som 

introducerades av EUD i december 2006 genom en tolkning av Bernkonventionen.69 

Som kan ses ovan så konstaterade EUD i Svensson-målet att begreppet överföring till 

allmänheten innehåller två kumulativa rekvisit, nämligen, (i) “överföring” av ett verk och 

överföring av detta verk till (ii) “allmänheten”. Angående rekvisitet överföring har EUD genom 

sina fastställanden i Svensson-målet och BestWater-målet kommit fram till att länkning till 

skyddade verk på en fritt tillgänglig webbsida i en upphovsrättslig mening gör verken 

tillgängliga för användarna och att en överföring därmed sker.70  

Enligt artikelförfattarna så är det när EUD närmar sig tolkningen av det andra rekvisitet 

“allmänheten” som Svensson och BestWater domarna blir problematiska. EUD levererar 

nämligen en konstruktion, med hänvisning till tidigare avgöranden71, som betyder att 

ensamrätten till överföring endast är gällande om överföringen leder till att en ny publik, alltså 

en allmänhet som inte avsågs med den ursprungliga och tillåtna överföringen genom samma 

teknik, får del av verket. Denna tolkning saknar grund i såväl traktaträtten och EU-

rättsakterna.72 Det konstaterande som EUD gjorde, att den länkning som skett i Svensson-målet 

är ett upphovsrättsligt relevant förfogande, blir nästintill irrelevant då den allmänhet som 

nåddes av länkarna inte var ny i förhållande till den allmänhet som avsågs av upphovsmännen.73 

Detta innebär att om överföringen inte leder till att en ny publik får del av verket så krävs inget 

medgivande från upphovsmännen och att ingen upphovsrättslig relevant överföring har skett. 

Vad som är en överföring till allmänheten, enligt EUD:s egen definition, upphör alltså vara så 

om överföringen inte når en ny publik. 

EUD:s tolkning leder till att om ett verk läggs upp på en hemsida som är fritt tillgänglig, d.v.s. 

utan betalväggar, kodlås eller andra tekniska begränsningar, så anses den allmänhet som 

upphovsmännen ville nå med sin ursprungliga överföring bestå av hela internets användarkrets. 

Rosén och Granmar menar att detta måste ses som en ny form av konsumtionsprincip trots att 

det enligt skäl 29 i Infosoc-direktivet framgår att konsumtion inte gäller tjänster, särskilt inte 

fråga om online-tjänster. Denna konsumtionsprincip är dock begränsad då rekvisitet ny publik, 

enligt EUD:s rättspraxis, inte ska tillämpas om 1. länkningsåtgärden bryter igenom någon 

teknisk skyddsåtgärd, 2. När länkningen sker till verk som inte längre finns tillgängligt för 

allmänheten på den ursprungliga webbplatsen, 3. När verket på den webbplatsen är tillgängligt 

för en begränsad publik men otillåtet tillgänglig på annan webbplats. 74 

                                                           
69 Rosén, J., Granmar, C., Länkning på internet- EU domstolen i konflikt med internationell rätt, SvJT 2015, s. 
347. 
70 C-466/12, p.20. 
71 C-306/05, C-135/10. 
72 Rosén, J., Granmar, C., Länkning på internet- EU domstolen i konflikt med internationell rätt, SvJT 2015, s. 
351. 
73 Ibid.  
74 Rosén, J., Granmar, C., Länkning på internet- EU domstolen i konflikt med internationell rätt, SvJT 2015, s. 
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Begreppet ny publik infördes av EUD i SGAE-målet och kopplades redan då ihop med 

begreppet “avsedd publik”, vilket också är helt nytt i förhållande till Bernkonventionen. 

Begreppet grundar sig i EUD:s tolkning av Bernkonventionens artikel 11 1 st. 2 p. som lyder 

“Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing: […] any 

communication to the public by wire or by rebroadcasting of the broadcast of the work, when 

this communication is made by an organization other than the original one”. Det nämns alltså 

ingenting om ny publik utan artikeln uttrycker att en vidaresändning ska ske från en annan 

organisation än den ursprungliga men den kan mycket väl träffa samma publik. EUD har 

således gjort en tolkning av Bernkonventionens artikel 11 genom att införa begreppet “ny 

publik”, men frågan är om EUD verkligen har befogenheten att tolka konventionen.  

Det ska poängteras att Unionen faktiskt inte anslutit sig till Bernkonventionen. Däremot har 

Unionen och dess medlemsländer anslutit sig till TRIPs-avtalet, som är ett s.k. blandavtal som 

vi berört tidigare i uppsatsen. Unionen är även ansluten till WCT och WPPT-fördragen och av 

skälen till Infosoc-direktivet framgår det att de båda fördragen ska vara harmoniserade på 

upphovsrättens område, vilket ger Unionen rätt att tolka fördragen.75 TRIPs-avtalet nämns till 

skillnad från WIPO-fördragen inte i skälen, av den enkla anledningen att Unionen och dess 

medlemsländer inte var ense om att Unionen skulle ha denna befogenhet. Med tiden har dock 

Unionen, enligt Rosén och Granmar, tagit sig en utvidgad befogenhet för att sedan tilldelats en 

exklusiv befogenhet att tolka TRIPs-avtalet i och med mål C-414/11 Daiichi. Då 

medlemsländerna inte har motsatt sig dessa befogenheter är det att anses som ostridigt att även 

TRIPs-avtalet ligger till grund för Unionens harmonisering inom upphovsrätten. Däremot 

menar Rosén och Granmar, att det framstår såsom att EUD genom deras tolkningsbefogenheter 

av WIPO-fördragen har medfört att de även har befogenhet att tolka Bernkonventionen, vilket 

de inte har.76 

Även om begreppet “ny publik” välkomnas eller förkastas av intressenter följer problemet att 

EUD, enligt vår, Rosén och Granmars mening, överskridit sina befogenheter av det faktum att 

begreppet är nytt. Att kriteriet är nytt beror på att det saknar uttryckligt stöd i 

Bernkonventionens bestämmelser samt i WCT, WPPT, TRIPS-avtalet och Infosoc-direktivet.77 

Av ordalydelsen i artikel 3 Infosoc-direktivet går inte alls att utläsa att överföringsrätten bara 

omfattar vissa tillfällen när en “ny publik” förses med verket genom en överföring.  

Trots att EUD obehörigen gjort en tolkning som lett fram till begreppet ny publik anser vi att 

rekvisitet är skäligt för upphovsrätt i den digitala miljön. Utan begreppet ny publik skulle all 

form av länkning vara begränsad till upphovsmännens ensamrätt. Begreppet leder till att 

upphovsmän, om de inte vill att tredje män länkar till deras verk, mer noggrant måste överväga 

var de vill göra sin ursprungliga överföring. Eftersom internet har en sådan speciell utformning 

där en global användarkrets kan besöka samma webbsidor finner vi det rimligt att verk som 

lagts ut på fritt tillgängliga webbsidor även ska vara fria att länka till. Det är denna form av 

informationsutbyte som kännetecknar internet.  

                                                           
75 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 15.  
76Rosén, J., Granmar, C.,, Länkning på internet- EU domstolen i konflikt med internationell rätt, SvJT 2015, s. 
355-356. 
77 Rosén, J., Granmar, C., Länkning på internet- EU domstolen i konflikt med internationell rätt, SvJT 2015, s. 
361. 
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7.6 Upphovsrätten i konflikt med informationsfriheten 
Som kan ses ovan har spänningen mellan upphovsrätt och informationsfriheten diskuterats i 

bl.a. Henrik Bengtssons artikel “I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfriheten”.78 

Som sagt har HD historiskt sett varit mycket restriktiv till möjligheten att åsidosätta 

upphovsrätten till förmån för informationsfriheten. HD har meddelat att de begränsningar som 

finns i upphovsrätten redan finns lagstadgade i och med 2 kap. URL och att möjligheten att 

sätta informationsfrihetsintresset till förmån för upphovsrätten är begränsad till mycket 

speciella fall.79  

Att det finns motsättningar mellan å ena sidan upphovsrätten och å andra sidan allmänhetens 

intresse att ta del av information står klart då det i Bernkonventionen, URL och Infosoc-

direktivet finns uppställda undantag från upphovsrätten vars syfte är att tillgodose 

informationsfriheten.80 Om dessa motsättningar är en intern upphovsrättslig fråga där 

lagstiftaren redan löst undantagen från ensamrätten eller om det är en extern fråga där 

upphovsrätten ska vägas mot informationsfriheten och att informationsfriheten kan begränsa 

ensamrätten utöver det som följer av lagstiftningen har länge diskuterats i doktrinen. 

I Sverige har lagstiftare och domstolar betraktat konflikten som intern där undantag från 

ensamrätten måste ha stöd i lag. EU:s sekundärlagstiftning och praxis visar dock tydligt på ett 

externt perspektiv där upphovsrätten ska vägas mot andra grundläggande rättigheter. Speciellt 

vid beaktandet av skäl 2 i sanktionsdirektivet som lyder “Skyddet för immateriella rättigheter 

bör ge uppfinnaren eller nyskaparen förutsättningar att kunna göra en rimlig förtjänst på sin 

uppfinning eller nyskapelse. Det bör dessutom möjliggöra en maximal spridning av verk, idéer 

och ny kunskap. Samtidigt bör det varken hindra yttrandefrihet, ett fritt informationsutbyte eller 

skydd för personuppgifter, inte heller på Internet.”81 Detta externa perspektiv leder till att 

informationsfriheten ställs mot upphovsrätten i ett flertal olika sammanhang, bl.a., 

upphovsrätten mot rätten till tillgång till information på Internet. 82 

Vid balansen mellan upphovsrätt och informationsfrihet måste, enligt Bengtsson, kärandes 

talan tas i beaktning. Om k ärandes talan innefattar informationsfrihet, måste domstolen beakta 

informationsfriheten i artikel 11 i Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande 

rättigheterna, även om det finns något möjligt undantag i 2 kap URL.83 Det Svenska synsättet, 

att informationsfriheten endast i speciella fall kan sättas till förmån för upphovsrätten, är ett 

föråldrat synsätt som i och med fastställd praxis av EUD får vika hädan för det externa 

perspektivet.84  

7.6.1 Mellanhandsansvarets eventuella effekter på informationsfriheten 
Det mellanhandsansvar som meddelats i och med GS Media-målet kan leda till att aktörer på 

internet avskräcks från att utöva sina, i och med yttrandefriheten och informationsfriheten, 

                                                           
78 Se kap. 5., Informationsfrihet 
79 Bengtsson, H., I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Jan Rosén (red.), Liber Amicorum, s. 
98-99. 
80Bengtsson, Henrik, I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Jan Rosén (red.), Liber 
Amicorum, s. 99.  
81 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter. 
82 Bengtsson, Henrik, I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Jan Rosén (red.), Liber 
Amicorum, s. 119. 
83 Bengtsson, H., I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet, Rosén, J. (red.), Liber Amicorum, s. 
121. 
84 Se b.la. C-275/06 och C-73/07. 
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grundläggande rättigheter att göra information tillgänglig på internet. Eftersom en länk är helt 

verkningslös utan den ursprungliga hemsida som länken hänvisar till kan det tyckas att 

mellanhandsansvaret är alltför långtgående och bidrar till avkylningseffekter (chilling effects), 

alltså att aktörer inte utövar sin rätt till informationsfrihet p.g.a. rädsla för rättsliga sanktioner.85 

Att ge företag ett mellanhandsansvar, leder enligt vår mening, utöver avkylningseffekter, även 

till en undersökningsplikt som kan vara både kostsam och tidskrävande. Detta kan leda till att 

aktörer på internet, istället för att länka vidare till ny information som i en upphovsrättslig 

mening hade varit laglig, inte lämnar någon information alls. Något som avsmalnar 

internetupplevelsen och bör ses hämma informationsfriheten. 

Att domstolen inte beaktar denna eventuella konsekvens av den dom som de meddelade i och 

med GS Media-målet finner vi besynnerligt. Speciellt då de själva, i sin prövning av 

tolkningsfrågorna, meddelade att en skälig avvägning mellan intresset hos 

upphovsrättsinnehavare och skyddet av användarnas grundläggande rättigheter, speciellt 

yttrandefrihet och informationsfrihet, ska göras.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Holtz, H., Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på internet, SvJt 2017, s. 121. 
86 C-160/15, p.31. 
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8. Slutsats 
8.1 Utvecklingen av EUD:s tolkning av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet 
I och med införandet av Infosoc-direktivet och begreppet överföring till allmänheten går det att 

se en klar utveckling av EUD:s praxis där upphovsmännen fått ett starkare skydd i den digitala 

miljön, vilket även var syftet med direktivet. Det enda fastställande som gjorts av EUD, efter 

införandet av Infosoc-direktivet, som kan ses begränsa skyddet är det omtvistade begreppet ny 

publik. Vi tror dock att skyddet blivit så pass stort att det kan komma att konkurrera med andra 

grundläggande rättigheter som t.ex. informationsfriheten, speciellt i och med domstolens 

fastställande om mellanhandsansvar och kännedomspresumtion. Hur dessa begrepp kommer att 

påverka länkning på internet återstår till stor del att se men av vad som hittills går att utläsa av 

ny praxis känns begreppen enligt vår mening leda till ett oskäligt stort ansvar för aktörer på 

internet. 

8.2 Svar på frågeställningarna 
På frågan om kännedomspresumtionen vid vinst är förenlig med internationell upphovsrätt blir 

svaret på frågan ja. Detta för att EUD kommit fram till begreppet genom en behörig tolkning 

av Infosoc-direktivet. Vi tycker dock att tolkningen är orimlig på grund av de konsekvenser den 

kan få, och redan fått, på om länkning till olovligen publicerade upphovsrättskyddade verk ska 

ses som en överföring till allmänheten eller inte. Vi finner att kännedomspresumtionen är alltför 

långtgående då den undersökningsplikt som den medför är svår att genomföra med önskat 

resultat då internet innehåller obegripligt stora mängder material och upphovsrätter inte är 

registrerbara. En annan aspekt av problematiken är att en presumtion om kännedom, även om 

aktörerna inte haft kännedom om förhållandena, blir ytterst svår att motbevisa. Att 

undersökningsplikten är så pass svår att genomföra med önskat resultat kan enligt vår mening 

leda till att aktörer på internet drabbas av avkylningseffekter och att informationsfriheten 

därmed påverkas negativt. Kännedomspresumtionen har redan fått en avgörande faktor i bl.a. 

YouTube-målet och vid en helhetsbedömning av omständigheterna i det målet finner vi det 

orimligt att de svarande borde vetat att verket de länkat till var upphovsrättsligt skyddat.  

Angående rekvisitet ”ny publik” och om det är förenligt med internationell upphovsrätt har vi 

kommit fram till att EUD, vid sitt införande av rekvisitet, gjorde en obehörig och felaktig 

tolkning av Bernkonventionen. Därmed är rekvisitet inte förenligt med internationell 

upphovsrätt. Även om rekvisitet har en legalt tveksam grund tycker vi ändå att det är rimligt 

och ligger i linje med artikel 11 i EU-stadgan om informationsfrihet då upphovsmän utan 

rekvisitet skulle få ett orimligt stort skydd som skulle falla utanför balanssyftet mellan 

informationsfriheten och upphovsrätten i Infosoc-direktivet. 

Vi tror att EUD:s tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet kommer leda till att 

internetanvändare blir mer återhållsamma vid hur de länkar till material. På grund av länkars 

essentiella roll för hur information sprids på internet kommer detta att avsmalna 

internetupplevelsen. Denna konsekvens av EUD:s tolkningar tycker vi tyder på att EUD i detta 

hänseende inte beaktat just hur stor relevans länkning har för den generella användaren på 

internet, även om de är vinstdrivande eller inte. 

8.3 En eventuell lösning 
Under hösten 2016 kom EU-kommissionen med ett förslag som bygger på och kompletterar 

bl.a. Infosoc-direktivet.87  Syftet med förslaget är bl.a. att minska det ”värdegap” som anses 

                                                           
87 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 
s.4 
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uppstå då mellanhänder, såsom YouTube, på rättighetsinnehavarnas bekostnad får för stor del 

av de intäkter som verken genererar. Av beaktandesats 37 i förslaget framgår att onlinetjänster 

som ger tillgång till upphovsrättskyddat material som blivit uppladdat, av användare, utan 

tillstånd från rättighetsinnehavaren blivit den viktigaste källan till tillgång till innehåll på 

internet. Denna omständighet påverkar i sin tur rättsinnehavarnas möjligheter att avgöra om 

och på vilka villkor deras verk används samt deras möjlighet att få skälig ersättning för detta.88  

En lösning till detta värdegap framförs i artikel 13.1 i förslaget som lyder ”Leverantörer av 

informationssamhällets tjänster som lagrar och ger allmänheten tillgång till stora mängder verk 

eller andra alster som laddats upp av deras användare ska, i samarbete med rättsinnehavare, 

vidta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av avtal som ingåtts med rättsinnehavare för 

användning av deras verk eller andra alster eller för att hindra tillgång via deras tjänster till verk 

eller andra alster som identifierats av rättsinnehavare genom samarbete med 

tjänsteleverantörerna. Dessa åtgärder, t.ex. användningen av effektiv 

innehållsigenkänningsteknik, ska vara lämpliga och proportionerliga. Tjänsteleverantörerna 

ska förse rättsinnehavare med tillräcklig information om tillämpningen och utarbetandet av 

åtgärderna samt i förekommande fall med lämplig rapportering om erkännande och användning 

av verk och andra alster.” Dessa nya skyldigheter syftar bl.a. till att ge rättighetsinnehavarna 

bättre möjligheter att få proportionerlig ersättning från mellanhänder vars hemsidor bygger på 

användargenererat innehåll. Förslaget leder även till att sådana plattformsleverantörer åläggs 

att använda system för preventiv övervakning och blockering av upphovsrättsskyddat material. 
89 

Ett sådant system skulle t.ex. förhindra de omständigheter som ledde till de två fallen i Attunda 

Tingsrätt. Förslaget är dock inte fritt från kritik och T. Kempas har i sin artikel ”Upphovsrättslig 

övervakningsplikt för mellanhänder - Ett dåligt förslag i kampen mot värdegapet” framfört att 

det uppstår många oklarheter av artikel 13 i förslaget. Artikel 13 omfattar mellanhänder som 

”ger allmänheten tillgång till” stora mängder lagrat innehåll. Begreppet ”ger allmänheten 

tillgång till” är helt nytt och kan rimligen inte uppfattas på samma sätt som överföring till 

allmänheten eller tillgängliggörande för allmänheten enligt artikel 3 i Infosoc-direktivet. Att 

införa ett helt nytt begrepp tyder på ett syfte att låta de föreslagna skyldigheterna gälla 

oberoende av Infosoc-direktivet.90 Om ”ger allmänheten tillgång till” istället skulle ges samma 

betydelse som något av de liknande uttrycken i artikel 3 i Infosoc-direktivet skulle artikel 13 i 

förslaget förlora stora delar av sitt syfte då förslaget i sin helhet bygger på kommissionens 

slutsats att det är oklart om mellanhänders förfoganden innebär allmänt tillgängliggörande 

enligt Infosoc-direktivet. Förslagets syfte är att motverka de nackdelar som uppstår för 

rättighetsinnehavare i och med denna oklarhet. Detta syfte kan ej uppnås om samma oklarhet 

överförs till de nya bestämmelserna. 

Enligt Kempas tolkning av artikel 13 i förslaget ska man å ena sidan bortse från reglerna i 

Infosoc-direktivet vid en tolkning av det nya begreppet. Och å andra sidan ska man utgå från 

att mellanhänders förfoganden utgör en överföring till allmänheten och/eller tillgängliggörande 

                                                           
88 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, 
s. 19-20. 
89Kempas, T., Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder - Ett dåligt förslag i kampen mot 

”värdegapet” på den digitala inre marknaden, NJ 2017, s. 59. 
90 Kempas, T., Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder - Ett dåligt förslag i kampen mot 

”värdegapet” på den digitala inre marknaden, NJ 2017, s. 64. 
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för allmänheten enligt artikel 3 i Infosoc-direktivet.91 Denna utformning av artikel 13 är i sin 

nuvarande lydelse alltför oklar och motsägelsefull. Om förslaget skulle genomföras skulle 

reglerna slå alltför hårt mot mellanhänderna, som på olika sätt bidrar till den digitala ekonomins 

utveckling och förbättrad tillgång till material, och användarna på sådana plattformar.92 

8.4 Avslutande kommentar 
En initial tanke med uppsatsen var att på svar på frågan om sökmotorer som exempelvis Google, 

då de beroende på användarens sökord kan länka till upphovsrättsskyddat material, träffas av 

mellanhandsansvaret. Denna fråga skulle besvaras genom en intervju med en jurist på Google 

men på grund av omständigheter utanför vår kontroll kunde den inte genomföras. Google 

använder ju sig helt klart av länkar i vinstsyfte men bedömningen om de även träffas av 

kännedomspresumtionen återstår att se. Vår tanke är att det förmodligen finns någon 

teknikalitet i hur sökmotorer är uppbyggda som gör att deras länkning inte ses som en 

överföring till allmänheten. T.ex. att sökresultatet är beroende av de sökord som användaren 

använder och att det därmed krävs en prestation, i och med en aktiv sökning, från tredje man 

för att länken ens ska presenteras. I de fall som gåtts igenom i uppsatsen har tredje man fått 

tillgång till länken utan någon egen ansträngning, utöver att besöka webbplatsen där länken 

finns. Vi tror att denna omständighet kommer att ha betydelse för hur domstolarna tolkar 

sökmotorers länkning till upphovsrättsskyddat material. 

Om sökmotorers länkning skulle ses som en överföring till allmänheten skulle detta, enligt vår 

mening, leda till att sökmotorer drabbas av ett alltför omfattande ansvar och att deras betydelse 

för internet, på grund av att deras sökresultat förminskas, skulle avta. Med tanke på de ofantligt 

mängder olika sökningar som sker genom Google per dag skulle en kännedomspresumtion i 

alltför långtgående hänseende påverka och avsmalna användningen av internet. 

Vi tror att praxis inom en snar framtid kommer att svara på dessa frågor och framtiden får utvisa 

huruvida våra spekulationer ligger i linje med hur domstolen kommer resonera.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Kempas, T., Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder - Ett dåligt förslag i kampen mot 

”värdegapet” på den digitala inre marknaden, NJ 2017, s. 65. 
92 Kempas, T., Upphovsrättslig övervakningsplikt för mellanhänder - Ett dåligt förslag i kampen mot 

”värdegapet” på den digitala inre marknaden, NJ 2017, s. 77. 
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